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RESUMO 
  
  

INTRODUÇÃO: Entre os profissionais da voz, o professor tem sido alvo da maioria 
das pesquisas na área, provavelmente por representar, aproximadamente, dois 
milhões e quinhentos mil, no Brasil, e por ser aquele que há mais tempo procura 
tratamento fonoaudiológico. As pesquisas citam o adoecimento vocal constante dessa 
categoria, que muitas vezes é apontada como uma das que apresenta maior risco de 
desenvolvimento de distúrbios de voz de base funcional. Em várias regiões 
brasileiras, há diversos estudos sobre a identificação de perfis e fatores de risco para 
os professores, e esses utilizaram como instrumento um questionário. Dessa forma, a 
percepção do problema é de responsabilidade do próprio docente. Poucos trabalhos, 
contudo, incluem protocolo fonoaudiológico e otorrinolaringológico que relacione 
esses dados. OBJETIVO: Identificar a ocorrência de distúrbio vocal, 
correlacionando os aspectos de avaliação autoperceptiva, de qualidade vocal e de 
laringe, em professores de duas escolas da rede pública do ensino fundamental e 
médio do município de Sorocaba - SP. MÉTODOS: Deste estudo, do tipo 
transversal observacional, participaram 60 professores dessas duas escolas. Eles 
responderam um questionário de autopercepção (adaptado de FERREIRA et al., 
2007), e dele foram consideradas as questões relacionadas à identificação, situação 
funcional e aspectos vocais. Em seguida, passaram por uma coleta de amostra de fala 
(vogal /a/ sustentada e em escala e trechos de fala espontânea) e por um exame de 
nasofibrolaringoscopia. Para a avaliação da qualidade vocal, três juízes 
fonoaudiólogos, com experiência na área de voz, utilizaram a escala GIRBAS, para 
classificar as vozes em alteradas ou não, e especificar o grau da alteração. Para 
descrever a presença ou ausência de alteração de laringe, o otorrinolaringologista 
utilizou o protocolo adaptado de Oliveira (1999). Na análise estatística dos dados, 
foram empregados o teste de associação qui-quadrado e o de concordância Kappa. 
RESULTADOS: 63,3% dos participantes referiram ter, no presente ou no passado, 
distúrbio vocal na avaliação autoperceptiva; 43,3% foram diagnosticados com esse 
distúrbio na avaliação fonoaudiológica de qualidade vocal e 46,7% pelo 
otorrinolaringologista no exame de laringe. Não houve associação entre a avaliação 
autoperceptiva e a avaliação fonoaudiológica, nem entre a avaliação autoperceptiva e 
a avaliação otorrinolaringológica. Além disso, a concordância foi baixa entre as três 
avaliações. Porém, houve associação estatística entre a avaliação de qualidade vocal, 
feita pelo fonoaudiólogo e a laringe, feita pelo otorrinolaringologista, com 
concordância intermediária entre as avaliações. CONCLUSÃO: Os índices de 
prevalência de distúrbios de voz encontrados nesta população são preocupantes. O 
questionário de autopercepção mostrou maior sensibilidade para indicar a 
prevalência desses distúrbios e a avaliação fonoaudiológica, maior especificidade. 
Para um real diagnóstico das necessidades da população a ser tratada, sugere-se a 
combinação dos dois instrumentos na implantação de programas de prevenção desse 
agravo à saúde. 
 

Descritores: voz, distúrbios de voz e docentes. 
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ABSTRACT 
  
  

INTRODUCTION: Among voice professionals, teachers have been the focus of 
most studies in this area, probably due to the fact that this professional category 
represents, approximately 2.5 million people in Brazil, and also because these are the 
professionals who have been seeking Speech Therapy services for the longest period 
of time. Researches mention constant vocal illness in this professional group, which 
is pointed out as one of those with higher risk of developing functional vocal 
disorders. There are many researches from different regions of Brazil which dealt 
with profile tracing and risk factors for teachers, and used the questionnaire as the 
main instrument. In this manner, the perception of the vocal disorder is part of the 
teacher’s own responsibility. However, few studies include a Speech Therapy and 
ENT doctor evaluations in order to relate this data. AIM: To identify the occurrence 
of vocal disorders, correlating aspects from self-perceptual, vocal quality and 
laryngeal evaluations of teachers of two public primary and secondary schools of the 
city of Sorocaba – SP. METHODS: 60 teachers from both schools participated in 
this transverse observational-type study. The teachers filled out a self-perception 
questionnaire (adapted from FERREIRA et al., 2007), with questions regarding 
personal identification, functional status, and vocal aspects. Secondly, speech 
samples were collected (sustained vowel /a/, scaled vowel /a/ and spontaneous 
speech). Teachers also went through an endoscopic laryngeal evaluation.  Three 
experienced Speech Therapists performed a vocal quality evaluation of the subjects 
using the GIRBAS scale to classify the voices as normal or altered, and to specify the 
degree of alteration. The ENT doctor used an evaluation protocol adapted from 
Oliveira (1999) to describe the presence or absence of laryngeal disorders. The chi-
squared association test and the Kappa agreement test were used for statistic 
evaluation of the collected data. RESULTS: 63,3% of the subject reported having 
vocal disorders in the present or past in self-perception evaluation; 43,3% were 
diagnosed with such disorder in Speech Therapy vocal quality evaluation and 46,7% 
received this diagnosis from the doctor’s laryngeal examination. There was no 
association between self-perceptive and speech therapy or ENT evaluations. 
Furthermore, agreement was low amongst the three evaluations. However, there was 
statistic association between voice quality evaluation performed by the Speech 
Therapists and the laryngeal evaluation performed by the ENT doctor, with 
intermediate agreement between them. CONCLUSION: The prevalence levels of 
vocal disorders found in this population are alarming. The self-perception 
questionnaire showed greater sensibility to indicate prevalence of these disorders, 
and Speech Therapy evaluation proved itself to be more specific. To obtain a real 
diagnosis of the needs of the population receiving treatment, we suggest combining 
both instruments when implementing prevention programs with focus on this health 
issue.  
 

Descriptors: voice, vocal disorders and teachers. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

 

Entre os profissionais da voz, o professor tem sido o alvo da maioria das 

pesquisas na área, provavelmente por representar, aproximadamente, dois milhões e 

quinhentos mil trabalhadores, no Brasil, e por ser aquele que há mais tempo procura 

tratamento fonoaudiológico (SIMÕES, 2004; DRAGONE e BEHLAU, 2006).  

O professor apresenta alto risco para desenvolver distúrbio de voz de ordem 

ocupacional, devido à exposição a diversos fatores relacionados à formação, 

organização e ambiente de trabalho (FERREIRA, 2004). Esse fato pode ter efeitos 

importantes em relação ao trabalho e à economia de uma forma geral (SMITH et al., 

1997). 

Nesse cenário, o Laboratório de Voz da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo – Laborvox (anteriormente denominado Grupo de Trabalho sobre a Voz – 

GT Voz), de 1997 a 2005, promoveu uma série de discussões, visando a incluir o 

distúrbio de voz nas consideradas doenças do trabalho, bem como a considerar a 

saúde vocal do professor como um problema de saúde pública e ocupacional. Esses 

seminários anuais contaram com a participação de profissionais de diversas áreas, 

para garantir direitos e melhores condições de trabalho aos profissionais da voz.  

No X Seminário de Voz, com a temática “A disfonia como doença do 

trabalho”, realizado em 2000, concluiu-se que a disfonia é uma doença decorrente do 

trabalho determinada por múltiplos fatores (biológicos, psicossociais, de formação, 

organizacionais e ambientais de trabalho). Além disso, constatou-se a dificuldade de 

reconhecer a disfonia como doença ocupacional no campo legal, uma vez que há 
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desconhecimento de sua incidência entre os profissionais da voz e a população em 

geral, no Brasil. Na falta desses dados, fica muito difícil determinar quais populações 

poderão desencadear um distúrbio de voz, delinear suas causas e efeitos, bem como 

desenvolver programas de triagem e de intervenção mais precoce (ROY et al., 2004). 

No último desses eventos, realizado em parceira com o Centro de 

Referência de Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo (CEREST), foi 

apresentada a redação do documento “Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho”, 

que foi encaminhado, em 2005, ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e ao 

Ministério do Trabalho e Emprego. Tal documento considera distúrbio de voz 

relacionado ao trabalho “qualquer alteração vocal diretamente relacionada ao uso da 

voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação 

e/ou a comunicação do trabalhador” (FERREIRA, 2004 p.39; CEREST, 2007).  

Pesquisas nacionais sobre a voz do professor, feitas no período de 1998 a 

2007, mostram que os índices de prevalência de sintomas vocais referidos pelos 

professores variam entre 29,3% a 92% (KYRILLOS et al., 1998; BACHA et al., 

1999; TENOR et al., 1999; GARCIA, 2000; SIMÕES, 2001; ALVES, 2002; LIMA, 

2002; FERREIRA et al., 2003; FUESS e LORENZ, 2003; ORTIZ et al., 2004; 

SCHWARZ e CIELO, 2005; FERREIRA e BENEDETTI, 2007, entre outros).  

Quando são investigados os estudos que utilizaram o diagnóstico 

fonoaudiológico, os números de casos de professores com distúrbio de voz variam 

entre 31% a 83% (KYRILLOS et al., 1998; BACHA et al., 1999; OLIVEIRA, 1999; 

DRAGONE et al., 1999; SIMÕES, 2001; SCHWARZ e CIELO, 2005; ZENARI, 

2006). Entretanto, quando os estudos compreendem o diagnóstico 

otorrinolaringológico, essa variação aumenta, abrangendo de 33% a 100% de 
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alterações laríngeas (KYRILLOS et al., 1998; BACHA et al., 1999; OLIVEIRA, 

1999; SCHWARZ e CIELO, 2005; CASTRO et al., 2006; RIBEIRO et al., 2006; 

COSTA et al., 2007).  

Provavelmente, a porcentagem mais alta de docentes com alteração de 

laringe registrada nessas pesquisas, quando comparada às realizadas com 

questionário ou avaliação fonoaudiológica, deve-se à dificuldade na realização do 

exame de nasofibrolaringoscopia. Geralmente, os participantes são selecionados por 

meio de uma avaliação fonoaudiológica e/ou de um questionário, e só os que 

apresentaram alteração vocal e/ou queixa vocal fazem o exame, o que acarreta uma 

redução do tamanho da amostra estudada e um aumento no registro de sujeitos com 

alteração de laringe.  

MATTISKE et al. (1998) e ROY et al. (2004) afirmam que a grande 

discrepância nas estimativas dos estudos decorre de diversos aspectos, como: 

conflitos na definição de distúrbio de voz, diferenças metodológicas no procedimento 

da pesquisa, critérios de avaliação, tipo e tamanho da amostra populacional, entre 

outros fatores. Por essa razão, não seria possível indicar a verdadeira prevalência dos 

distúrbios vocais em professores, de forma geral.  

Realmente, na leitura desses estudos, observa-se que não existe uma 

padronização nos protocolos, de avaliação da qualidade de voz utilizados pelos 

pesquisadores e clínicos, tanto no que se refere a auto-avaliação, quanto aos aspectos 

de avaliação fonoaudiológica e otorrinolaringológica. 

Com relação aos questionários de autopercepção do professor sobre a voz, 

observa-se que alguns instrumentos se limitam a investigar apenas aspectos vocais, a 

saber, queixa vocal, sintomas vocais e sensações na garganta e na voz (SMITH et al., 
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1997; SMITH et al., 1998a; SMITH et al., 1998b; BACHA et al., 1999; TENOR et 

al., 1999; FUESS e LORENZ, 2003; ROY et al., 2004; KOOIJMAN et al, 2006) e 

que outros se aprofundam, e englobam fatores organizacionais, ambientais do 

trabalho e de saúde geral (GARCIA, 2000; OLIVEIRA, 1999; FERREIRA et al., 

2003; SCHWARZ e CIELO, 2005; SLIWINSKA-KOWALSKA et al., 2006; 

FERREIRA et al., 2007). 

Alguns instrumentos fonoaudiológicos de avaliação perceptivo-auditiva 

consideram a fonte de voz (pregas vocais) como, por exemplo, a escala GRBAS 

(HIRANO, 1981) ou sua adaptação a escala GIRBAS (DEJONCKERE et al., 1996), 

presentes nos estudos de ZENARI (2006), TAVARES e MARTINS (2007) e 

THOMÉ (2007). Outros instrumentos analisam a voz segundo os parâmetros de 

qualidade vocal propostos por BEHLAU e PONTES (1995), a saber, neutra, não 

neutra desviada e não neutra alterada (KYRILLOS et al., 1998; OLIVEIRA, 1999; 

SCHWARZ e CIELO, 2005). 

Também há alguns trabalhos feitos com protocolos fonoaudiológicos que 

analisam a voz em nível de fonte (pregas vocais) e de filtro (trato vocal), por meio de 

vários parâmetros, como: ressonância, ataque vocal, loudness, pitch, articulação, 

ritmo de fala e tensão cervical (OLIVEIRA, 1999; SIMÕES, 2001; SCHWARZ e 

CIELO, 2005, entre outros). 

No que se refere à avaliação de imagens laringoscópicas, a maioria dos 

estudiosos não utiliza um instrumento específico e padronizado, apenas relata a 

presença de lesão laríngea. Nas pesquisas que abordam a voz do professor, 

encontrou-se apenas uma que especifica o protocolo (OLIVEIRA, 1999), que 

investiga detalhadamente a presença de todos os aspectos que podem ser observados 
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em exame de videolaringoscopia, com a análise minuciosa de fenda, constrição 

supra-glótica, lesão de massa nas pregas vocais, sinais de refluxo gastroesofágico na 

laringe e sinais alérgicos na mucosa. 

Conforme foi dito anteriormente, diversas são as pesquisas desenvolvidas 

sobre as condições de produção vocal dos professores, em várias regiões do Brasil 

(ALVES, 2002; LIMA, 2002; FERREIRA et al., 2003; SCHWARZ e CIELO, 2005; 

ZENARI, 2006, entre outros). A maioria delas envolve apenas a utilização de um 

instrumento, do tipo questionário, em que a percepção do problema é de 

responsabilidade do professor. Poucos estudos incluem, além do questionário, o 

protocolo fonoaudiológico e/ou o protocolo otorrinolaringológico para comparar os 

dados (OLIVEIRA, 1999; SCHWARZ e CIELO, 2005; SLIWINSKA-KOWALSKA 

et al., 2006, entre outros). 

Essas pesquisas focalizam a voz do professor, mas existem dois outros 

trabalhos que investigam a relação dos resultados desses três métodos no diagnóstico 

de alterações vocais e/ou laríngeas na população em geral, com (NEMR et al., 2005) 

ou sem queixa vocal (CORAZZA et al., 2004). 

Assim, surgem os seguintes questionamentos: Será que os professores que 

relatam queixas vocais apresentam realmente, na avaliação de qualidade vocal e na 

avaliação laringológica, aspectos que possam caracterizar um distúrbio vocal? Qual 

será a relação e o nível de concordância entre essas avaliações? 

Em 2006, a Prefeitura do Município de Sorocaba, para diminuir os 

freqüentes casos de afastamento e/ou readaptação do professor (embora sem registro 

de números oficial), resolveu implantar um Programa de Saúde Vocal do Professor, 
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em parceria com o Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia da PUC-

SP e com o Laborvox. 

Para iniciá-lo, optou-se por um projeto que incluísse a avaliação de duas 

escolas do município. Foi convocada uma equipe multidisciplinar, composta por 

fonoaudiólogos, otorrinolaringologista e ortodontista, que realizou a avaliação dos 

professores de duas escolas da rede municipal do ensino fundamental e médio, 

localizadas em regiões distintas, uma no centro e outra na periferia. Esses 

profissionais ficaram responsáveis pelo desenvolvimento de diversas pesquisas, e os 

dados coletados irão subsidiar um programa de intervenção para atender as reais 

necessidades dos professores.  

Diante da crescente demanda de ações de proteção de saúde vocal em 

professores (como as campanhas de conscientização e de prevenção de distúrbios de 

voz), é necessário discutir quais métodos de avaliação são mais adequados para que 

se obtenha um resultado mais eficiente. A implantação de propostas preventivas de 

atuação na saúde vocal do professor, em programas de saúde escolar ou de saúde do 

trabalhador, torna imperativa a realização do diagnóstico precoce, que vise à 

prevenção e evite o distúrbio vocal. 

É nesse contexto que surgiu esta pesquisa que buscou estudar a ocorrência 

de distúrbio vocal, por meio de questionário de autopercepção, do diagnóstico 

fonoaudiológico e do otorrinolaringológico, e verificar o nível de concordância entre 

esses métodos, em professores de duas escolas da rede pública do ensino 

fundamental e médio do município de Sorocaba-SP. 
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar a ocorrência de distúrbio vocal, correlacionando os aspectos de 

avaliação autoperceptiva, de qualidade vocal e de laringe, em professores de duas 

escolas da rede pública do ensino fundamental e médio do município de Sorocaba-

SP. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Verificar a presença de distúrbio de voz entre os professores, a partir de 

avaliação autoperceptiva. 

• Verificar a presença de distúrbio de voz entre os professores, a partir de 

avaliação fonoaudiológica de qualidade vocal.  

• Verificar a presença de alteração de laringe entre os professores, a partir de 

avaliação de laringe. 

• Analisar a concordância entre os três métodos de avaliação, a saber, os 

aspectos auto-avaliados pelos professores e os achados fonoaudiológicos e 

otorrinolaringológicos.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Este capítulo, dividido em quatro partes, aborda a literatura relacionada a 

pesquisas sobre a ocorrência de distúrbio vocal em professores e que utilizaram 

procedimentos metodológicos semelhantes aos aplicados neste estudo: questionário 

para levantamento de aspectos relacionados às condições de produção vocal, 

avaliação fonoaudiológica de qualidade vocal e avaliação otorrinolaringológica de 

laringe. 

Na primeira parte, são apresentados dados referentes a investigações com a 

aplicação exclusiva de questionário; na segunda, os estudos feitos a partir de 

questionário e avaliação fonoaudiológica de qualidade vocal; na terceira, os trabalhos 

que incluem o questionário e sua correlação com a avaliação otorrinolaringológica de 

laringe, com exceção de dois que envolveram apenas o exame de videolaringoscopia 

(CASTRO et al., 2006; RIBEIRO et al., 2006); e, na quarta e última, as pesquisas 

que incorporaram esses três tipos de instrumentos. 

Nem sempre as fontes bibliográficas consultadas caracterizavam os 

professores pesquisados quanto a sexo, nível de ensino, tempo de magistério, entre 

outros dados. 

As quatro partes seguiram a cronologia das fontes, e os percentuais foram 

explicitados com seus valores de p quando significativos. 

 No final, o Quadro 1 apresenta, de forma resumida, todos os dados 

referentes às pesquisas citadas. 
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3.1 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO: AVALIAÇÃO 

AUTOPERCEPTIVA 

 

 

Na literatura fonoaudiológica, diversos questionários têm sido empregados 

para avaliar questões relacionadas à voz. Eles se diferenciam pelo foco e pelo 

objetivo que pretendem alcançar e são respondidos pelo próprio professor.  

PORDEUS et al. (1996) aplicaram um questionário com o propósito de 

caracterizar a saúde vocal de 486 professores de uma universidade de Fortaleza – 

CE, com carga horária elevada em mais de um terço da amostra, ou seja, 19 ou mais 

horas semanais de aula. Entre os sintomas mais citados, apareceram o ressecamento 

da garganta (47%), o pigarro (24,1%) e a rouquidão em (20,2%). Com relação ao 

número de sintomas, uma média de 12,5% dos professores apresentavam três ou 

mais sintomas. Os autores explicam que a prática fonoaudiológica considera que três 

ou mais sintomas são indicativos de distúrbio de voz. Eles concluíram que a 

prevalência média de problemas de voz é de 20,2% e que 48,5% dos participantes 

julgavam a própria voz de boa qualidade. 

O estudo de SMITH et al. (1997), realizado em Nevada e Utah - EUA, 

comparou a freqüência e os efeitos dos problemas de voz entre professores e um 

grupo de indivíduos empregados em outras profissões (grupo controle). Para isso, foi 

aplicado um questionário em 240 professores do ensino fundamental e médio (191 

mulheres e 49 homens) e em 178 não-professores (127 mulheres e 51 homens). A 

maioria dos professores tinha de 40 a 49 anos de idade (35%) e tempo médio de 

magistério de dez anos. O grupo controle apresentava indivíduos mais jovens e com 
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menos tempo de trabalho. Os resultados mostraram que 14,6% dos professores 

relataram problema de voz naquele momento e que apenas 5,6% do grupo controle 

mencionou tal fato (p<0,0001), ou seja, os professores referiram mais 

freqüentemente problema de voz do que os não-professores. Quanto ao número de 

sintomas vocais, quase metade dos docentes (46,6%) relataram a presença de dois ou 

mais sintomas vocais. O sintoma vocal mais comumente citado pelo professor foi a 

rouquidão (47,5%), que também apareceu em 21,3% dos não-professores. Outros 

sintomas significativamente mais freqüentes no grupo de professores foram: 

dificuldade para cantar notas agudas (34,6%), voz cansada (19,5%), voz com volume 

baixo (18,7%), voz fraca (11,6%) e esforço para falar (10,4%). Mais de 20% dos 

professores perderam algum dia de trabalho por problema de voz, e nenhum sujeito 

do grupo controle relatou ter passado por tal situação.  

Outro estudo feito por SMITH et al. (1998a) teve o intuito de descrever a 

freqüência de relatos de problema de voz* entre 554 professores e 220 não- 

professores. Os resultados evidenciaram que os professores apresentaram maior 

probabilidade de referir que tiveram problema de voz (32% contra 1%, p<0,05), 

cansaço ao falar, voz fraca, esforço vocal (p<0,05, cada sintoma) e desconforto físico 

(p=0,05). Os sintomas vocais mais freqüentes nos professores foram: rouquidão 

(26%), cansaço vocal (18%) e voz baixa (15%).  Além disso, 15,4% deles relataram 

dois ou mais sintomas. 

Um estudo com o objetivo de descrever os efeitos da atividade de ensinar 

sobre a voz de professores do sexo masculino (nº=274) e feminino (nº=280) foi 

                                                 
* Várias expressões são utilizadas para indicar os problemas vocais: alteração vocal, problema de voz, 
disfonia, queixa vocal, sintoma vocal, distúbios vocais. Em razão disso, foram considerados os termos 
referidos pelos autores.  
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desenvolvido por SMITH et al. (1998b). Quanto à idade dos participantes, os homens 

apresentaram média de 44,9 anos e as mulheres 43,5 anos. Os resultados mostraram 

que 43% dos docentes, de ambos os sexos, afirmaram ter alteração vocal, mais de 

38% queixaram-se de que ensinar tem um impacto negativo sobre a voz e 39% têm 

reduzido essa atividade em decorrência de sua condição vocal. No ano anterior a 

pesquisa, 42,3% da amostra total referiram três ou mais episódios de problema de 

voz. As mulheres relataram mais freqüentemente problemas de voz no passado do 

que os homens (37,5% contra 26,3%, p<0,01). Os sintomas vocais mais freqüentes 

entre homens e mulheres foram respectivamente: rouquidão (24,1% e 28,2%), 

cansaço vocal (15% e 21,1%) e voz baixa (11,7% e 19,3%). As mulheres apresentam 

maior tendência de relatar voz de volume baixo, voz fraca e  voz soprosa (p<0,005), 

bem como cansaço vocal (p<0,005) e esforço para falar (p<0,010). Além disso, elas 

tiveram o número médio de sintomas maior do que os homens (1,4 e 1, 

respectivamente, p<0,005). Os autores concluem que, na mesma ocupação 

profissional, com características de ensino e anos de trabalho similares, as mulheres 

apresentaram maior ocorrência de alteração vocal pregressa ou atual e mais sintomas 

vocais do que os homens. 

RUSSELL et al. (1998) investigaram a prevalência de distúrbios vocais 

auto-referidos em 1.168 professores de escolas estaduais do sul da Austrália. A taxa 

de resposta desses professores foi de 75% (68% homens e 80% mulheres), com a 

média de idade de 43 anos, para os professores, e 42 anos, para as professoras. Os 

resultados mostraram que 16% relataram apresentar distúrbio de voz no dia da 

pesquisa, 20% durante o ano letivo corrente e 19% em algum período durante a 
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carreira. As mulheres apresentaram o dobro de relato de problema de voz, quando 

comparadas aos homens. 

Uma pesquisa, desenvolvida por TENOR et al. (1999), investigou a 

percepção de 41 professoras da pré-escola da rede municipal de ensino de Botucatu – 

SP sobre a presença de distúrbios vocais. A idade média foi de 22 anos (mínima de 

20 anos e máximo de 63 anos), com tempo médio de magistério de nove anos (tempo 

mínimo de um ano e máximo de 30 anos) e carga horária média diária de sete 

horas/aula. Os resultados demonstraram que 70,7% das professoras não citaram 

queixa vocal, mas fizeram referência a sintomas como cansaço vocal (30,7%), ardor 

(28,2%), dor ao falar (10,3%), rouquidão (2,6%) e tosse (2,6%). Apenas 25,6% da 

amostra não apresentaram queixa vocal, nem sintoma referente à voz. 

SOUZA e FERREIRA (2000) aplicaram um questionário em 966 

professores do Município de São Paulo - SP com o intuito de caracterizar suas 

condições vocais. Participaram da pesquisa 52 escolas municipais (73,23%), sendo 

29 de 1º grau e 23 de Educação Infantil. Os resultados demonstraram que mais de 

dois terços dos professores (66,7%) lecionava em apenas uma escola, possuía carga 

horária entre 21 e 30 horas/aula e média de tempo de serviço de 12,34 anos. O 

sintoma vocal de maior freqüência foi a irritação na garganta (75,3%), seguida de 

rouquidão (62,9%) e cansaço ao falar (62,5%). Apesar do grande número de docentes 

com queixas vocais, apenas 12,9% passaram por médico otorrinolaringologista, 6,6% 

realizaram tratamento fonoaudiológico e 10,8% estiveram de licença-saúde em 

decorrência de problemas vocais. Percebe-se que a maioria dos professores (65,4%) 

não sabe avaliar se sua voz necessita de cuidados especiais, pois desconhece o 

assunto. Dos que têm conhecimento sobre a produção vocal, um terço o adquiriu  
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com fonoaudiólogos. Os autores concluíram que apenas o uso excessivo da voz não 

determina um distúrbio vocal, e que este resulta da somatória também de esforço 

vocal contínuo e desconhecimento de técnicas vocais. 

A prevalência de alguns fatores que se associam às alterações vocais em 

professores universitários da cidade do Rio de Janeiro foi investigada por GARCIA 

(2000). A autora aplicou um questionário em 130 docentes (56,1% do sexo feminino 

e 43,8% do sexo masculino), com faixa etária entre 30 a 40 anos (40,8%) e tempo de 

profissão de até dez anos (43,1%). Entre os sujeitos pesquisados, 74,6% relataram 

perceber alguma alteração vocal, e os principais sintomas vocais citados foram 

pigarro e tosse (62,8%) e rouquidão temporária (42,3%).  

A pesquisa de SACCO (2002) teve o objetivo de conhecer as condições de 

produção vocal de 238 professores (do ensino infantil ao nível superior) do 

município de Itapetininga – SP. Participaram desse estudo 170 profissionais da rede 

estadual e 68 da rede municipal, que preencheram o questionário elaborado por 

FERREIRA et al. (1999). A autora evidenciou a presença marcante do sexo feminino 

(91,6%), com tempo de magistério de 11 a 20 anos (52,4%), com atuação no ensino 

fundamental (82,4%), sendo a carga horária semanal de 20 a 30 horas/ aula. Entre os 

docentes, 73,5% relataram, no presente e no passado, alteração vocal, de caráter 

insidioso (75%) e decorrente do uso intensivo da voz (87,4%). Apontaram também 

que esse distúrbio está presente num período de dois a quatro anos (49,7%) e que se 

caracteriza, ao longo do dia, por uma voz que fica rouca pela manhã e vai piorando 

durante o dia (52,3%). Os sintomas e sensações vocais mais relatados foram: 

rouquidão (60,3%), garganta seca (59,8%), cansaço ao falar (52,3%) e pigarro (42%).  
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No estudo de ALVES (2002), realizado com docentes de 15 escolas 

municipais e sete da rede privada, da cidade de Jataí – Goiás, a amostra total era 

composta por 113 sujeitos, a maioria do sexo feminino (77%), com cinco a dez anos 

de exercício profissional e carga horária de trabalho de 20 a 30 horas por semana. 

Todos os professores responderam o questionário proposto por FERREIRA et al. 

(1999). Dos que consideram ter alteração vocal, 71,6% atuavam no ensino municipal 

e 56,2% no ensino privado. Os docentes da rede pública relataram ter percebido essa 

alteração há mais de dois anos (62%) e atribuíram-lhe um valor moderado (53,4%). 

Grande parte dos sujeitos do ensino público referiram voz melhor pela manhã e que 

vai piorando durante o dia (46,5%) e voz rouca pela manhã e que vai melhorando 

(22,4%). A causa mais citada para a alteração foi o uso intensivo da voz (86,2% no 

ensino municipal e 94,4% no ensino privado) e os sintomas mais citados foram 

rouquidão (63,8% no ensino municipal e 66,7% no ensino privado) e garganta seca 

(63,79% na rede municipal e 61,11% na rede privada). Entretanto, a maioria dos 

professores da rede municipal (82,7%) e da rede privada (72,2%) não realizou 

tratamento especializado. Dos docentes do ensino público que passaram por 

atendimento, 77,7% tomaram medicamento e 22,3% realizaram fonoterapia. Além 

disso, a maioria desses participantes (72,8%) não recebeu informações sobre saúde 

vocal.  

LIMA (2002) investigou um grupo de 100 professores de escolas estaduais 

dos municípios de Vitória e Vila Velha – ES, com o propósito de traçar o perfil vocal 

e as condições de trabalho dessa população. Também utilizou o questionário 

proposto por FERREIRA et al. (1999).  Dos participantes, 73% eram do sexo 

feminino e 23% do sexo masculino, com tempo de magistério de dois a 38 anos. Os 
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resultados mostraram que 75% dos professores relataram presença de alteração de 

voz, dos quais 52% não realizaram tratamento especializado. Além disso, citaram a 

falta de informações sobre os cuidados com a voz durante a formação profissional 

(80%). Disseram ter percebido sua alteração vocal há mais de dois anos (76%), de 

modo insidioso (42,1%) e com a voz melhor pela manhã e que vai piorando ao longo 

do dia (62,8%). Entre eles, 34,7% atribuíram um valor moderado para essa alteração, 

que julgaram ser causada principalmente pelo uso intensivo da voz (63,9%). O 

sintoma mais citado foi a rouquidão (48,9%).  

Ao comparar os dois grupos (os professores que fizeram referência à 

alteração vocal e os que não relataram tal queixa), encontrou-se diferença estatística 

(p<0,005) com relação à satisfação com a voz, ao início do problema, ao tempo de 

início do problema, ao tipo de tratamento realizado, às causas do problema (uso 

intensivo da voz, infecção respiratória, alergia, stress, gripe constante, exposição ao 

barulho), aos sintomas vocais (rouquidão, perda da voz, voz grossa e voz variando 

fina/grossa) e a sensações (cansaço ao falar, pigarro, areia na garganta, garganta seca, 

ardor e dor ao falar), embora a autora não tenha explicitado a favor de qual grupo.  

No estudo de FERREIRA et al. (realizado em 1999 e publicado em 2003), 

foi aplicado um questionário em 422 professores da rede pública do Município de 

São Paulo, representantes de uma população de 32 mil. O objetivo dessa pesquisa foi 

investigar as condições de produção vocal na opinião desse grupo de professores, 

destacando-se os principais riscos ocupacionais presentes no exercício profissional. 

Na amostra desse estudo, predominaram participantes do sexo feminino (93,6%), 

com tempo de magistério maior que nove anos (85%) e carga horária semanal de 20 

a 30 horas/aula (48,2%). Desses entrevistados, 60% referiram ter, na época ou no 
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passado, alteração vocal de início insidioso (68,1%), causada por uso intensivo da 

voz (84,4%), de grau moderado (62,7%). Quanto à evolução dessa alteração, 37,1% 

referiram manter-se estável e 36,3% com picos de melhora e piora. Em relação ao 

tempo em que notaram o problema, 40% dos pesquisados afirmaram percebê-lo há 

mais de quatro anos, enquanto 20% no período de dois a quatro anos. Sobre o 

comportamento vocal, para 49,8% dos entrevistados a voz está melhor de manhã e 

vai piorando durante o dia, enquanto para 24, 1% ela está rouca pela manhã e vai 

melhorando. Apenas 38,6% procuraram algum tipo de tratamento, na maioria 

(72,5%) medicamentosa. Os sujeitos avaliaram a alteração vocal como moderada 

(62,7%), com presença de sensação de garganta seca (57,6%) e cansaço ao falar 

(50,8%). Os sintomas vocais mais citados foram rouquidão (53,2%), perda da voz 

(19,6%) e voz fraca (19,2%). Referente às questões vocais, foram encontrados dois 

itens significativos entre os professores que apresentaram problema vocal: a 

insatisfação com a própria voz (p<0,001) e a falta de informações sobre a voz 

(p=0,02). 

BARRETO (2003) desenvolveu uma pesquisa com os professores do ensino 

fundamental das escolas do Serviço Social da Indústria – SESI. Ela aplicou o 

questionário de FERREIRA et al. (1999, 2003) em 154 docentes (91% de mulheres e 

9% de homens) com intuito de conhecer as condições de produção vocal para criar, 

posteriormente, ações de prevenção de alterações vocais. A maioria dos professores 

entrevistados tinha de 11 a 20 anos de magistério e relatou presença de alteração 

vocal (54%), sendo ela estável para 40% deles. Entre os que citaram alteração vocal, 

apenas 33% procuraram tratamento especializado, principalmente medicamentoso 

(59%). Os sintomas e sinais predominantes foram rouquidão (67%), cansaço ao falar 
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(64%) e perda de voz (28%). Entretanto, apenas o fator perda de voz foi 

estatisticamente significativo, na correlação com o início do aparecimento de 

distúrbios vocais (p<0,001). As sensações mais relatadas foram garganta seca (74%), 

pigarro (68%) e areia na garganta (37%).  A alteração de voz foi considerada pelos 

participantes de grau moderado (53,4%) e associada ao uso intensivo da voz (84%). 

Nessa amostra, percebeu-se que 69% dos professores não receberam nenhuma 

informação sobre os cuidados com a voz e que 78% deles estavam satisfeitos com a 

própria voz. Para a presença de problema vocal, foi considerado aspecto significativo 

o tempo de magistério, porém sem ser explicitado o período (p=0,048). 

A pesquisa de ROY et al. (2004) teve por objetivo determinar a prevalência 

de distúrbios de voz (no presente e durante a vida) em professores e na população 

geral de Utah e Iowa, Estados Unidos, bem como identificar outras variáveis 

demográficas que pudessem estar associadas com o aumento do risco de distúrbio 

vocal. Entrevistaram, via telefone, 2.531 pessoas, sendo 49,1% professores do ensino 

infantil ao terceiro ano colegial e 50,9% com outra ocupação. Foi observado maior 

número de mulheres, com idades entre 40 a 59 anos, no grupo de professores. Os 

professores, ao serem comparadas com os não-professores, relataram mais 

freqüentemente algum distúrbio de voz durante a vida (respectivamente, 57,7% e 

28.8%, p < 0,001) e tê-lo no presente (respectivamente, 11% e 6,2%, p < 0,001).  

Esses profissionais apresentaram maior chance de referir problema vocal no 

presente conforme a idade aumenta. Além disso, afirmaram, em maior proporção, ter 

consultado um médico ou um fonoaudiólogo (respectivamente 14,3% e 5,5%, p< 

0,001). As mulheres, quando comparadas com os homens, mostraram uma 

prevalência mais elevada de distúrbios de voz durante a vida (respectivamente 46,3% 
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e 36,9%, p < 0,001), e isso persistiu com o aumento da idade, independente do fato 

de ser professor. Elas apresentaram uma prevalência maior de distúrbios crônicos de 

voz quando comparados com problemas agudos (respectivamente 20,9% e 13,3%, 

p=0,003). Os professores do sexo masculino relataram mais freqüentemente distúrbio 

de voz no presente do que os não-professores (respectivamente 8,6% e 5,1%, p= 

0,035), e o mesmo ocorreu com o sexo feminino (12% e 7%; p<0,001). Os resultados 

identificaram que ser professor, do sexo feminino, ter entre 40 e 59 anos de idade, 

com 16 ou mais anos de estudo e com histórico familiar de distúrbio de voz foram 

fatores positivamente associados à presença de problema de voz. 

ORTIZ et al. (2004), utilizando o questionário de FERREIRA et al. (1999, 

2003), descreveram o perfil vocal dos professores do ensino básico da cidade de 

Cosmópolis – SP. Para isso, foram distribuídos 111 questionários, e 106 foram 

respondidos. Houve predomínio do gênero feminino (96,4%), com idade média de 

33,7 anos, tempo médio de magistério de 9,6 anos, carga horária semanal de 20 a 30 

horas (66%) e uma média de 32,8 alunos por classe. Os resultados mostraram que 

46,4% dos professores têm ou tiveram alterações de voz durante a carreira, sendo 

51,9% de grau moderado. Houve associações significativas entre a presença de 

alteração vocal auto-referida e os seguintes aspectos: abuso vocal (p=0,013), tempo 

de trabalho (em média, 11,8 anos para os com alteração e 7,4 anos para os sem, 

p=0,0001) e idade, ou seja, as pessoas com alteração vocal são um pouco mais velhas 

(35 anos) do que as sem alterações (32,2 anos) (p=0,0288).  

A pesquisa de GRILLO e PENTEADO (2005) teve o objetivo de avaliar o 

impacto da voz na qualidade de vida de 120 professores do ensino fundamental de 

escolas públicas (região de Ribeirão Preto – SP), por meio da aplicação do 
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questionário de Qualidade de Vida e Voz (QVV). A amostra caracterizou-se pelo 

predomínio do sexo feminino (94,2%), com média de idade de 38 anos, tempo médio 

de magistério de 12 anos e carga horária média de 32,2 horas/semana. A média dos 

escores do Domínio Global do QVV foi de 84,2 e a maioria avaliou a voz como boa, 

o que demonstra que, em geral, os professores encontram-se satisfeitos com a sua 

qualidade vocal. Porém, referiram dificuldades ao falar, principalmente quando se 

trata de falar forte dentro de ambientes ruidosos, e necessidade de respirar muitas 

vezes enquanto fala, pois o ar acaba rápido. 

KOOIJMAN et al. (2006) desenvolveram uma pesquisa, na Holanda, com o 

objetivo de investigar a prevalência de queixas vocais do professor e o impacto 

psicossocial da voz no decorrer de sua carreira. Para isso, aplicaram um questionário 

específico e o Voice Handicap Index (VHI) em 1.775 professores (865 homens e 910 

mulheres), com idade média de 44 anos, no ensino fundamental, e de 45 anos, no 

ensino médio. Do grupo total, 58,6% citaram queixa vocal durante sua carreira 

profissional, 17,5% no presente e 34,4% no ano passado. Os professores que mais 

apresentaram queixas vocais atuavam em torno de quatro anos e houve uma 

diminuição da referência dessas queixas conforme aumentaram os anos de atuação 

profissional (p≤ 0,001), ou seja, os professores que estavam no começo da carreira 

apresentaram mais queixas vocais do que os professores que estavam no final dela. 

Com relação às faltas ao trabalho durante a carreira, os autores observaram que elas 

cresceram conforme aumentava o período de atuação do professor, porém houve uma 

diminuição no último período de magistério, que correspondia ao intervalo entre sete 

e oito anos de atuação profissional.  
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A pesquisa de FERREIRA e BENEDETTI (2007) teve como objetivo 

conhecer as condições de produção vocal de professores de alunos surdos de escolas 

municipais do Ensino Especial de São Paulo. Foram 80 as professoras que 

responderam ao questionário proposto por FERREIRA et al. (1999, 2003). Grande 

parte dessas profissionais tinha idade entre 31 a 40 anos (47,9%), tempo de 

magistério de 11 a 20 anos (53,1%) e trabalhava entre 21 a 30 horas por semana 

(38,8%). As autoras observaram que 30% das docentes relataram que tem ou tiveram 

alteração vocal, de forma insidiosa (54,2%), causada, em sua opinião, pelo uso 

intensivo da voz (45,8%) e por problemas alérgicos (41,7%). A evolução dessa 

alteração apresentou-se estável (54,2%), com voz rouca pela manhã e melhorando 

durante o dia (37,5%). Em relação ao tempo em que notaram essa alteração, 29,2% 

das participantes afirmaram percebê-la no período de zero a seis meses, e o mesmo 

percentual (29,2%) notou o problema há mais de quatro anos. Os sintomas vocais 

mais citados foram: cansaço ao falar (29,2%) e rouquidão (20,8%). Além disso, 

apontaram sensação de pigarro (62,5%) e garganta seca (45,8%).  
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3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: AVALIAÇÃO 

AUTOPERCEPTIVA E FONOAUDIOLÓGICA DE QUALIDADE VOCAL 

 

 

A avaliação fonoaudiológica vocal, apesar de ser um instrumento relevante 

no diagnóstico do distúrbio de voz, é um recurso pouco utilizado nos estudos cujo 

intuito é investigar a voz do professor. Ela compreende: anamnese completa, análise 

perceptivo-auditiva da qualidade vocal (tipo de voz, sistema de ressonância, 

freqüência, intensidade, entre outros), medidas fonatórias (coordenação 

pneumofonoarticulatória), avaliação corporal básica (posição da laringe, posição da 

cabeça em relação ao pescoço, entre outros), análise acústica e avaliação in loco, no 

caso de profissionais da voz.  

Dentro dessa multiplicidade de aspectos, foi eleita, nesta pesquisa, a 

avaliação perceptivo-auditiva, que, embora criticada por sua subjetividade, é 

soberana na rotina das clínicas fonoaudiológicas em comparação às outras formas de 

análise da voz.  A avaliação perceptivo-auditiva da voz pode ser de caráter 

impressionístico, ou envolver diversas escalas e índices para que haja uma 

determinação menos subjetiva. 

Em razão do objetivo deste estudo, são enfocadas, a seguir, as pesquisas que 

descreveram os dados de avaliação autoperceptiva correlacionados à avaliação 

perceptivo-auditiva da qualidade vocal. 

SCALCO et al. (1996) realizaram uma pesquisa com o intuito de traçar o 

perfil vocal de professores de 1ª a 4ª séries por meio da investigação de aspectos de 

condições de trabalho, características vocais e conhecimento de condutas 
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preventivas. Para tanto, foram entrevistados 50 professores de escolas da rede 

privada de Porto Alegre – RS, todos do sexo feminino, com idades entre 19 a 46 

anos, com tempo de magistério maior que cinco anos (86%) e jornada semanal de 

trabalho de 25 horas (62%). Em seguida, todos os participantes foram submetidos a 

uma análise perceptual da voz e foi verificado que 46% deles apresentaram alteração 

vocal. As características vocais mais encontradas foram: rouquidão, aspereza, 

soprosidade, hiponasalidade, hipernasalidade, voz comprimida. Os sintomas vocais 

mais referidos pelos docentes foram: cansaço vocal (88%), rouquidão (74%), 

ardência (64%) e pigarro (54%). Com relação ao tempo de duração das queixas 

vocais e à procura de especialista, os achados demonstraram que, embora a maioria 

dos participantes apresentasse queixas vocais durante mais de três anos (56%), a 

busca por orientação ou atendimento especializado não foi uma conduta comum, pois 

72% deles não procuraram ajuda de um especialista. Além disso, foi pequeno o 

número de entrevistados que teve acesso a informações quanto aos cuidados com a 

voz por intermédio de fonoaudiólogos (14%) ou médicos otorrinolaringologistas 

(2%). 

No estudo de DRAGONE et al. (1999), foram comparadas duas avaliações 

de vozes, feitas no intervalo de dois anos (1993 e 1995), com intuito de observar 

alterações na qualidade vocal de 69 professoras de escolas particulares (ensino 

infantil e fundamental), da cidade de Araraquara – SP. Foi realizada uma avaliação 

perceptivo-auditiva, e as autoras classificaram as vozes como: neutras, alteradas e 

predisponentes à disfonia. As vozes alteradas foram reclassificadas em rouca, 

soprosa ou áspera, com quatro graus de severidade possíveis (discreto, moderado, 

severo e extremo). Em 1995, 79,7% das vozes estavam alteradas, variando de rouca 
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discreta até rouca severa grave comprimida. Os resultados mostraram que 65,2% das 

vozes pioraram nesse período. Não houve relação significativa entre o desgaste vocal 

dos sujeitos pesquisados e a carga horária de ensino. 

SIMÕES et al. (2000) e SIMÕES (2001) realizaram a primeira adaptação do 

questionário de FERREIRA et al. (1999), com intuito de utilizá-lo junto a educadoras 

de uma creche e, em seguida, submetê-las a um procedimento que as autoras 

chamaram de triagem vocal. Participaram dessa pesquisa 93 educadoras, com idade 

média de 31 anos, tempo de profissão de nove anos ou mais (36,6%) e com carga 

horária de trabalho entre 31 a 40 horas por semana. Dessa amostra, 79,6% referiram 

ter, no presente ou no passado, alguma alteração vocal, causada principalmente pelo 

uso intensivo da voz (82,4%). Além disso, consideraram essa alteração de grau leve 

ou moderado (74,3%), que vai e volta ao longo do dia (82,4%), com voz melhor pela 

manhã (43,2%). Em relação ao tempo em que notaram essa alteração, 39,2% das 

participantes afirmaram percebê-la há mais de quatro anos, e 21,6% referiram esse 

problema no período de um ano e um mês a dois anos. Apresentaram como 

principais sintomas e sensações vocais: secura da garganta (58,1%), rouquidão 

(54,1%), cansaço vocal (51,4%) e pigarro (48,6%). A triagem vocal foi baseada na 

avaliação proposta por FERREIRA et al. (1998), que consiste na análise de várias 

características perceptivo-auditivas, entre elas, a qualidade vocal, que foi 

categorizada, pelas autoras, em alterada (com disfonia) e não alterada (sem disfonia). 

Os resultados mostraram prevalência de disfonia em 79,6% das educadoras e 

associação estatisticamente significativa entre a autopercepção da alteração vocal e a 

presença de disfonia detectada pelo diagnóstico fonoaudiológico (p=0,0032). Além 

disso, a cada educadora que fez referência a presença de distúrbio de voz foi 
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associada 4,5 vezes a chance de ter esse problema, quando comparada com uma que 

não se refere a ele. 

Na seqüência a esse estudo, ZENARI (2006), com o objetivo de analisar os 

efeitos de um programa de intervenção junto a educadoras de creche, investigou um 

grupo de 58 dentre as mesmas educadoras, em que a maior parte apresentava menos 

de cinco anos de carreira e carga horária maior que 31 horas por semana. Elas foram 

divididas em dois grupos (experimental e controle) e todas preencheram três tipos de 

questionários, em dois momentos, antes e após o programa, entre eles, o denominado 

Questionário Geral (adaptado de FERREIRA et al., 1999; SIMÕES, 2001; 

FERREIRA et al., 2003), para verificar os fatores associados à presença de alteração 

de voz antes e após o programa de intervenção e analisar, junto ao grupo 

experimental, a evolução dos escores dos comportamentos relacionados ao uso da 

voz. Foi realizada, ainda, a avaliação da voz e fala com os dois grupos, visando a 

identificar as mudanças nos parâmetros trabalhados no programa de intervenção e 

sua magnitude. O grupo experimental realizou esta avaliação antes e após a 

intervenção teórico-prática.  

Os resultados do Questionário Geral, antes da intervenção, mostraram que 

as educadoras do grupo experimental apresentaram autopercepção da alteração vocal 

(76%), com predominância dos sintomas de garganta seca (85%), pigarro (80%) e 

rouquidão (78%). Apesar desses dados, esse grupo, em sua maioria, disse estar 

satisfeito com a voz (83%). Foi estatisticamente significativo, para as educadoras do 

grupo experimental, o relato do sintoma de rouquidão (p=0,011) antes da 

intervenção. Após a intervenção, foram observadas algumas mudanças positivas 
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nesse grupo. A autora constatou associação entre a presença de alteração vocal e a 

autopercepção do agravo, antes e após a intervenção. 

Com relação aos resultados da avaliação da qualidade vocal, realizada por 

meio da escala GRBAS, observou-se que 81% das educadoras do grupo experimental 

e 84% do grupo controle apresentaram grau global alterado, rouquidão (27% contra 

44%), soprosidade (42% contra 47%) e tensão (39% contra 31%). Deve-se ressaltar 

que os dados relacionados à astenia (A) não foram selecionados nesse estudo, porque 

praticamente todas educadoras dos dois grupos apresentaram-se adequadas quanto a 

este parâmetro.  

THOMÉ (2007) aplicou um questionário padronizado e realizou uma 

avaliação perceptivo-auditiva por meio da escala GRBAS com intuito de avaliar a 

associação entre a presença de distúrbio vocal e os fatores psicossociais do trabalho 

relacionados à demanda psicológica e controle sobre o próprio trabalho. A amostra 

foi composta por 461 professores que lecionavam em cursinho, ensino médio, 

fundamental e infantil, do município de Salvador - BA. Essa população caracterizou-

se pelo predomínio do sexo feminino (88,5%), com média de idade de 40,6 anos, 

tempo médio de profissão de 11,6 anos, sendo na escola atual de 4,4 anos. Além 

disso, apresentavam curso superior completo (33%) e pós-graduação (44,1%). Mais 

da metade tinha carga horária semanal de 21 a 40 horas (52,1%), e 81,4% atuavam 

em até duas escolas, e uma pequena parcela citou possuir outra ocupação (19,5%). 

Os resultados evidenciaram que 62,3% dos participantes referiram alteração vocal. 

Desses, 32,7% afirmaram que a alteração persistiu mais que quatro semanas e 65, 8% 

que tiveram alteração vocal nos últimos seis meses. Dos sintomas vocais de maior 

freqüência entre os professores, foram citados a rouquidão (52,3%), seguida pela 
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sensação de garganta seca (49%) e o cansaço ao falar (48,3%). Dos docentes que 

relataram presença de alteração vocal, apenas 31,7% realizaram tratamento 

especializado. Com relação aos afastamentos funcionais, 21,2% apresentaram 

restrição das funções de docência por problemas de voz, apenas uma minoria 

(12,5%) referiu que teve de uma a três faltas nos últimos seis meses e, em 

contrapartida, 72,9% relatou que não faltou ao trabalho por distúrbio de voz. Quanto 

à avaliação fonoaudiológica (GRBAS), 261 (56,6%) professores foram 

diagnosticados como tendo distúrbio de voz considerado de grau leve para 42,1%, de 

grau moderado para 14,3% e de grau severo para apenas 0,2% da amostra.  
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3.3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO: AVALIAÇÃO 

OTORRINOLARINGOLÓGICA DE LARINGE 

 

 

A avaliação otorrinolaringológica de laringe tem por objetivo o diagnóstico 

médico de lesão laríngea e pode compreender, dependendo do caso, os seguintes 

procedimentos: videolaringoscopia com fibra flexível ou rígida. 

Foram encontrados poucos trabalhos que usassem a avaliação 

otorrinolaringológica de laringe. Porém, em decorrência do intuito desta pesquisa, 

foram reportados, e a seguir, são apresentados os estudos que descreveram os 

achados do questionário correlacionados com a avaliação otorrinolaringológica de 

laringe, com exceção de dois que utilizaram apenas um instrumento, o exame de 

videolaringoscopia (CASTRO et al., 2006; RIBEIRO et al., 2006). 

O estudo de FUESS e LORENZ (2003) teve o intuito de observar a 

prevalência de disfonia em professores (da pré-escola e fundamental) e avaliar os 

fatores e sintomas a ela associados. Neste estudo, foi aplicado um questionário e o 

exame de videolaringoscopia em 451 docentes de escolas municipais, de Mogi das 

Cruzes - SP. Os resultados mostraram que 80,7% dos docentes relataram algum grau 

de disfonia e 55,6% apresentaram o sintoma de fadiga vocal. A avaliação laríngea 

desse estudo foi realizada em 30 professores com problemas constantes de voz. Os 

diagnósticos revelaram a ocorrência de disfonia associada ao uso da voz em 50% dos 

casos (disfonia funcional, nódulos), lesões congênitas (cistos e sulcos) em 20% e 

disfonias com causa não associada ao uso da voz (refluxo faringo-laríngeo, laringite 

causada por alergia e edema de Reinke) em 30%. Os autores observaram relação 
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direta estatisticamente significativa entre a freqüência de disfonia e a carga horária 

semanal (p < 0,01) e o número de alunos por classe (p < 0,02). 

CASTRO et al. (2006) verificou a presença de lesões na laringe de 

professores com queixa de rouquidão, correlacionadas com a carga horária em sala 

de aula. Foram realizados exames de videolaringoscopia em 30 professores da rede 

pública ou particular, da cidade de Maceió (Alagoas). Os diagnósticos mostraram 

uma prevalência de 90% de alterações, sendo elas lesões benignas (57% de nódulos 

vocais e 33% de alteração estrutural mínima - AEM). Os autores observaram, 

também, que a presença de nódulos vocais predominou em docentes com 30 e 40 

horas/semanal de sala de aula. Já a disfonia funcional (10%), que os autores 

consideraram normal, predominou em professores com 20 horas de sala de aula por 

semana.  

A pesquisa de RIBEIRO et al. (2006) teve o objetivo de investigar a 

prevalência de achados laringoestroboscópicos em professores com queixas vocais.  

Avaliaram 34 professores, com idades variando de 23 a 54 anos, sendo 59% do sexo 

feminino e 41% do sexo masculino. Esses professores foram previamente avaliados 

pelas fonoaudiólogas do Sindicato dos Professores de São Paulo – SINPRO e todos 

disseram ter problema de voz.  Os resultados mostraram que 58% apresentaram 

diagnóstico de alterações estruturais mínimas de cobertura: 24% nódulos, 12% 

pólipos e 6% laringites.  

COSTA et al. (2007) realizaram um estudo com o intuito de determinar a 

prevalência de sintomas referidos por professores, sua relação com os achados 

laringoscópicos e a necessidade de exame periódico. A amostra correspondeu a 159 
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professores universitários da cidade de Americana – SP, dos quais 90 eram do sexo 

masculino e 69 do sexo feminino, com idade média de 38,4 anos e tempo médio de 

profissão de sete anos. Todos preencheram um questionário e passaram por exame de 

videonasofibrolaringoscopia. Os autores verificaram lesão em 35% dos examinados, 

e, entre os 62,2% que referiram sintomas vocais, 34,5% apresentaram lesões. Em 

55% dos docentes sintomáticos, foram encontradas alterações laríngeas, e apenas 

22% dos assintomáticos as apresentaram. Entre os sintomáticos, as lesões laríngeas 

apareceram em 46,8% das mulheres e 64,2% dos homens.  
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3.4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: AVALIAÇÃO 

AUTOPERCEPTIVA, FONOAUDIOLÓGICA DE QUALIDADE VOCAL E 

OTORRINOLARINGOLÓGICA DE LARINGE 

 

 

A seguir, são apresentadas as pesquisas que incluíram os três métodos de 

avaliação. 

KYRILLOS et al. (1998) analisaram a voz falada de professores de 

educação física, em relação as suas características pessoais, profissionais e de 

configuração glótica. Participaram 20 docentes (15 mulheres e cinco homens), das 

cidades de São Paulo e São Bernardo do Campo, que atuavam há mais de um ano e 

ministravam no mínimo três horas/aula por dia. Os dados obtidos por meio do 

questionário demonstraram que 70% dos professores queixaram-se da voz, sendo a 

rouquidão (50%) o sintoma mais citado. A avaliação fonoaudiológica da voz 

considerou os parâmetros de qualidade vocal propostos por BEHLAU e PONTES 

(1995): neutra, não neutra desviada e não neutra alterada. Os autores verificaram que 

mais da metade da amostra (55%) apresentou qualidade vocal não neutra, tanto na 

fala espontânea como na profissional, o que sugere que esses professores utilizam a 

voz de maneira inadequada, em ambas situações. Quanto ao exame de 

videolaringoscopia, os autores verificaram que 80% dos professores apresentaram 

alterações laríngeas. Esse dado mostrou-se próximo à autopercepção deles, que 

indicou 70% de queixa vocal. 

A ocorrência de disfonia em 311 professores de pré-escola da rede particular 

da cidade de Campo Grande/MS foi verificada por BACHA et al. (1999). O estudo 
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abrangeu uma triagem fonoaudiológica (questionário e análise perceptivo-auditiva) e 

exame otorrinolaringológico (videolaringoscopia). Predominaram indivíduos do sexo 

feminino (99,3%), com idade entre 21 a 30 (56,3%), com carga diária de quatro a 

cinco horas/aula (65,9%) e com tempo de magistério entre um e cinco anos (48,9%). 

Um pouco menos da metade dos pesquisados (43,4%) afirmou ter problema de voz, a 

maioria “após dar aula”. Os sintomas vocais mais freqüentes foram rouquidão (45, 

2%) e garganta seca (28%). Com relação à análise perceptivo-auditiva, as vozes dos 

professores foram categorizadas em dois grupos: voz alterada e voz normal 

(considerando o parâmetro de rouquidão), e os resultados mostraram que, dos 146 

professores encaminhados ao otorrinolaringologista, 66 (45,2%) tinham queixa de 

problema de voz e voz alterada, 50 (34,2%) relataram queixa vocal e apresentaram 

voz normal e 30 (20,5%) não citaram queixa, mas apresentaram voz alterada no 

diagnóstico fonoaudiológico.   

Quanto à avaliação otorrinolaringológica desse estudo, foram encaminhados 

para exame de videolaringoscopia 146 docentes que apresentaram queixa de 

problema vocal e/ou alteração na qualidade de voz no diagnóstico fonoaudiológico. 

Desses, apenas 47 (32,2%) retornaram para realizar o exame e, entre eles, 76,6% 

apresentaram disfonia organofuncional e 23,4% lesões de base funcional. Vale 

ressaltar que, em todos participantes, foi encontrado pelo menos um sinal de 

alteração orgânica ou funcional. Além disso, verificou-se que a maior parte dos 

encaminhamentos ao otorrinolaringologista foi realizada para os professores que 

tinham de dez anos e um mês a 15 anos de tempo de magistério e que os não 

encaminhados exerciam a profissão há menos de um ano.  
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OLIVEIRA (1999) realizou um estudo com o intuito de propor uma 

avaliação multidimensional de variáveis influentes no desempenho vocal do 

professor do ensino fundamental. Participaram da pesquisa, inicialmente, 112 

professores de cinco escolas (rede privada e rede pública) do ensino fundamental da 

cidade de Campinas - SP. O trabalho constou de aplicação de dois questionários e 

duas avaliações (fonoaudiológica e otorrinolaringológica). Da amostra total, apenas 

42 professores (38 mulheres e quatro homens), sendo 22 de escolas particulares e 20 

de escolas públicas, passaram por todas as etapas. Eles apresentavam idades entre 31 

a 40 anos (50%) e tempo de atuação entre seis a dez anos.  Os sintomas mais 

referidos pelos docentes da rede pública foram rouquidão (95%) e perda da voz 

(75%). Da amostra inicial, 92% apresentaram queixas de três ou mais sintomas 

vocais, entre eles, esforço vocal (67,8%), fadiga vocal (59,8%) e garganta seca 

(53,5%). 

Em seguida, a autora realizou uma avaliação de voz, com a qual investigou 

aspectos de qualidade vocal, ressonância e pitch. Especificamente quanto à qualidade 

vocal, a pesquisadora categorizou em: neutra, não neutra desviada (alterações mais 

leves ou relacionadas a desvios no sistema de ressonância) e não neutra alterada 

(presença de qualidades vocais sugestivas de comprometimentos ou distúrbios vocais 

acentuadas). Os resultados mostraram uma alta prevalência de alterações vocais, 

visto que 80% dos docentes da rede pública tiveram sua voz classificada como não 

neutra. As qualidades vocais mais encontradas nesses profissionais foram: voz áspera 

(45%), voz soprosa (45%) e voz rouca (30%). A avaliação de imagens 

laringoscópicas desses professores evidenciou que 83,3% apresentaram alguma 
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alteração de imagem laríngea em nível de massa, fenda ou alteração estrutural 

mínima (AEM), sendo 16 sujeitos do grupo dos professores do ensino público (80%).  

O estudo de SCHWARZ e CIELO (2005) teve o objetivo de investigar a 

saúde vocal de 75 professores (96% do sexo feminino e 4% do sexo masculino) do 

ensino médio, fundamental e infantil de escolas públicas, de cidades do interior do 

Rio Grande do Sul. Predominaram nessa amostra, docentes com tempo de profissão 

de 11 a 15 anos (31%), carga horária diária de oito horas (48%) e o nível de atuação 

do maternal à pré-escola (31%). Os autores utilizaram como instrumentos de análise 

um questionário e avaliações da voz e da laringe. Os resultados do questionário 

mostraram que, com relação às queixas vocais, 45% dos professores mencionaram 

irritação na garganta, voz presa, cansaço vocal, dor ao falar, tosse e pigarro 

freqüentes, incoordenação entre respiração e fala, falhas na voz, coceira na garganta, 

afonia, dificuldades para cantar e/ou rouquidão. Dessa forma, ao serem questionados 

sobre o que achavam de sua voz, 65% dos docentes deram opiniões negativas, como: 

“horrível, rouca, complicada, enjoada”. Na análise estatística das diferenças entre 

proporções populacionais, observaram-se valores significativos em favor da 

autopercepção vocal negativa (p=0,00). Quanto ao nível de conhecimento da voz, 

76% dos docentes desconheciam o processo de fonação e/ou cuidados com a voz; 

apenas 5% relataram ter conhecimento e 19% afirmaram ter um conhecimento 

superficial. No teste das diferenças entre proporções populacionais, houve 

significância estatística em favor do não conhecimento sobre voz e seus cuidados 

(p=0,00).  

Com relação à análise perceptivo-auditiva da voz desses participantes, 

foram consideradas alteradas, as que apresentaram sonoridade sugestiva de 
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problemas de fonte e/ou filtro, e não alteradas, aquelas que não apresentaram 

qualquer indício de disfonia. As vozes alteradas foram classificadas de acordo com a 

proposta de BEHLAU e PONTES (1995). As autoras perceberam que 76% dos 

professores avaliados possuíam algum tipo de alteração vocal. Os principais tipos de 

vozes encontradas foram: comprimida e rouca (28%), rouca e soprosa (23%), 

comprimida, rouca e soprosa (14%), comprimida (10%), comprimida e soprosa (9%) 

e rouca (7%). Os exames de videolaringoscopias revelaram que, dos 35 docentes que 

realizaram o exame, 51% não apresentaram qualquer alteração laríngea. Entre as 

alterações, observou-se constrição medial do vestíbulo (20%), diminuição de 

mobilidade das pregas vocais (9%), fechamento glótico incompleto (6%), constrição 

medial do vestíbulo com diminuição de mobilidade das pregas vocais (6%), cisto 

intracordal (3%), equimose nas pregas vocais (3%), edema (3%). Por meio dos 

resultados das avaliações, pôde-se observar também que parte das alterações vocais e 

laríngeas encontradas era de origem funcional, causadas pelo uso intensivo da voz. 

LEMOS e RUMEL (2005) aplicaram um questionário de autopercepção 

com o objetivo de caracterizar a ocorrência de disfonia em 236 docentes da rede 

municipal de ensino de Criciúma – SC e determinar os fatores a ela associados. Além 

disso, os participantes que mencionaram três ou mais sintomas vocais foram 

encaminhados para triagem fonoaudiológica e, em seguida, para o exame 

otorrinolaringológico. Da amostra total, 217 (91,9%) eram do sexo feminino e 19 

(8,1%) do sexo masculino, com média de idade de 37 anos, a maioria com dez anos 

de tempo de docência (52,5%) e carga horária semanal de 25 a 40 horas (51%). Entre 

os pesquisados, 190 professores (80,5%) relataram problema de voz, cujos sintomas 

mais citados foram: rouquidão (81%), cansaço ao falar (72,6%), ardência (57,9%), 
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tosse (53,6%), perda de voz (52,6%) e pigarro (48,5%). Dos docentes que alegaram 

problema de voz, 116 (61%) apresentavam esses sintomas há mais de três anos, e 

seis (15,25%) faltaram ao trabalho devido a isso. Dos 190 que referiram problema 

vocal, apenas 77 passaram pela avaliação fonoaudiológica e otorrinolaringológica, e 

a prevalência de disfonia nessa amostra correspondeu a 17,15%. Nesse estudo, não 

foi possível verificar associação estatisticamente significativa entre a presença de 

disfonia e a percepção da alteração vocal. 

Do estudo de SLIWINSKA-KOWALSKA et al. (2006), realizado na 

Polônia, participaram 425 professores e 83 sujeitos que não eram professores, nem 

profissionais da voz, todos do sexo feminino. No grupo das professoras, quase 70% 

eram do ensino fundamental ou médio, com idades que variaram entre 23 a 61 anos e 

com carga horária média de 18 a 40 horas por semana. Foi aplicado um questionário 

e realizadas avaliações laringológica, foniátrica e videoestroboscópica, com intuito 

de avaliar a prevalência dos distúrbios vocais na população geral, comparando as 

professoras e as não-professoras.  

Os resultados mostraram que 68,7% das professoras referiram problema de 

voz durante a vida. Os sintomas vocais foram mais freqüentemente relatados pelas 

professoras (69%) do que pelas não-professoras (36%), e os mais citados pela 

maioria das professoras foram: garganta seca (63,3%), rouquidão recorrente (52,9%) 

ou crônica (16%). A diferença entre os dois grupos foi estatisticamente significativa 

a favor dos professores nos seguintes aspectos: carga vocal (p<0,02), pedido de 

licença do trabalho por conta da voz (p<0,01), rouquidão crônica (p<0,01), 

rouquidão recorrente (p<0,01), quase sem voz (p=0,02), afonia (p=0,02), garganta 
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seca (p<0,01), sensação de bolo na garganta (p<0,048) e tosse seca permanente 

(p<0,01).  

 Os achados do exame foniátrico mostraram diferenças estatisticamente 

significativas nos seguintes aspectos: qualidade vocal anormal ou rouca (37,4% para 

professoras; 19,3% para não-professoras; p= 0,01), uso incorreto dos ressoadores 

supraglóticos (48,3% para professoras; 25,3% para não-professoras; p=0,01); e 

hipertensão do pescoço (52% para professoras; 19,3% para não-professoras; p=0,01). 

Com relação ao exame videoestroboscópico de laringe, 32,9% professores 

apresentaram alteração laríngea e apenas 9,6% do grupo controle apresentou esse 

diagnóstico. 

TAVARES e MARTINS (2007) realizaram uma pesquisa com o propósito 

de fazer uma avaliação vocal em professores com e sem sintomas vocais, 

identificando os sintomas mais freqüentes, os fatores etiológicos, a qualidade vocal e 

as possíveis alterações laríngeas. Participaram 80 professores, 40 do grupo controle 

(não tinham sintomas ou tinham sintomas esporádicos) e 40 do grupo experimental 

(sintomas permanentes ou freqüentes), que trabalhavam mais de 20 horas por semana 

e por um tempo maior que cinco anos. Todos responderam um questionário sobre as 

condições de trabalho, as doenças associadas e seus sintomas, o tabagismo e a 

incidência de falta ao trabalho por conta de problema de voz. Em seguida, os 

professores foram submetidos à avaliação perceptivo-auditiva realizada por uma 

fonoaudióloga, quando foram analisados os parâmetros: tempo máximo de fonação, 

loudness, pitch, coordenação pneumofonoarticulatória, ataque vocal, ressonância e 

qualidade vocal, por meio da escala GIRBAS. Ao final, todos os professores foram 

submetidos a uma avaliação videolaringoscópica. 
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Em ambos os grupos, predominaram professores do sexo feminino (grupo 

controle - 87,5% e o grupo experimental - 85%), com idade variando entre 36 e 50 

anos e que atuavam da pré-escola até a quinta série. Os professores do grupo 

experimental (GII) trabalhavam mais horas por semana do que o grupo controle (GI), 

ou seja, trabalhavam mais de 40 horas (p=0,003). Apenas 10% do GI e 35% do GII 

disseram que faltaram ao trabalho por conta de distúrbio de voz (p=0,017). Os 

escores mais altos da GIRBAS, de discreto a severo, foram do GII, principalmente 

para o grau de disfonia (77,5%; p<0,01), rugosidade (75%; p=0,012) e soprosidade 

(67,5%; p=0,021). Com relação ao exame de videolaringoscopia, 57,5% professores 

de ambos os grupos apresentaram lesões laríngeas, porém no GII essas alterações 

foram mais acentuadas (GI com 40% e GII com 75%). 

As referências bibliográficas apresentadas neste capítulo foram resumidas 

no Quadro 1. Na presença de dados não informados, esses serão representados por 

um traço. 
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Quadro 1 – Dados referentes às pesquisas realizadas com professores, quanto ao sexo, nível de ensino, tempo de magistério, porcentagem de referência à queixa vocal (QV), a sintomas 
vocais, porcentagem de distúrbio de voz (DV) no diagnóstico fonoaudiológico e de alteração laríngea (AL) no diagnóstico otorrinolaringológico. 
 

AUTOR* 
ANO  

Nº 
SUJEITOS 

SEXO 
(%) 

NÍVEL 
 

MAGISTERIO 
(anos) 

SINTOMAS VOCAIS (%) QV 
(%) 

DV (%) 
 

AL (%) 
 

Pordeus et al. (1996) 486 ____ U + F ____ G (47 para 100), PI (24,1 para 100) e R (20,2 para 100) 20,2 
 

____ ____ 

Scalco et al. (1996) 
 

50 ♀ F - 100 > 5 (86%) C (88); R (74); A (64); PI (54) 72 46 ____ 

Smith et al. (1997) 240 ♀ 79,6 

♂ 20,4 

F + M 10 C (19,5); VF (11,6); E (10,4); DC (34,6); DFB (18,7); 
R (47,5) 

14,6 
(atual) 

_____ _____ 

Kyrillos et al. (1998) 20 ♀ 75 

♂ 25 

Educação 
Física 

> 1   
 

R (50) 70 55 80 

Smith et al. (1998a) 554 ♀ 50,5 

♂ 49,5 

F + M 19,2 C (18); E (10); VF (10); R (26); VB (15) 41 _____ _____ 

Smith et al. (1998b) 554 ♀ 50,5 

♂ 49,5 

F + M 19,2 C (♂15/♀21); VB (♂11/♀19); E  (♂7/♀12);  

VF (♂8/♀13); VS ( ♂1/♀5); R – (♂24/♀28)  

43 _____ _____ 

Russel et al. (1998) 1.168 ____ 
 

I + F + M _______ _______ 89 _____ _____ 

Bacha et al. (1999) 311 ♀ 99,3 

♂ 0,64 

I 1 a 5 
(48,9%) 

R (45,2); G (28) 43,41 30,87 100 
(amostra=47) 

Tenor et al. (1999) 41 ♀  
 

I 9  C (30,7); A (28,2) 29,3 _____ _____ 

Oliveira (1999) 112 ♀ 90,5 

♂ 9,5 

F 6 a 10 
(30%) 

G (53,5); F (59,8); E (67,8) 92 80 
(amostra= 42) 

83, 3 
(amostra= 42) 

Dragone et al. (1999) 69 ♀  I + F 17 _______ _____ 
 

79,7 _____ 

 

                                                 
 
* LEGENDA: Sexo (♀feminino; ♂ masculino); Níveis de ensino (I: infantil, F: fundamental, M: médio, U: universitário); Sintomas vocais (R: rouquidão; C: cansaço vocal ou ao falar, G: 
garganta seca e PI: pigarro, F: fadiga vocal, T: tosse, PE: perda da voz, TC: tosse com catarro, E: esforço vocal, SB: sensação de bolo na garganta, DC: dificuldade para cantar notas agudas, 
VF: voz fraca, DFB: dificuldade para falar baixo, VB: voz baixa, A: ardor na garganta, AG: areia na garganta; QV: quase sem voz; IG: irritação na garganta; AF: afonia). 
 
 

“continua” 
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Souza e Ferreira 
(2000)* 
 

966 _____ I + F 12,34 IG (75,3); R (62,9); C (62,5) _____ ____ _____ 

Garcia (2000)  130 ♀ 56,1 

♂ 43,9 

U <10 
(43,08%) 

R (42); PI (63); T (63)  
 

74,62 _____ _____ 

Simões et al. (2000); 
Simões (2001) 

93 ♀ 100 I > 9 
 (36,6%) 

R (54,1); C (51,4); G (58,1); PI (48,6) 79,6 79,6 _____ 

Sacco (2002) 238 ♀ 91,6 

♂ 8,4 

I a M 11 a 20  
(52,4%) 

R (60,3); C (52,3); G (59,8); PI (42) 73,5 _____ _____ 

Alves (2002)  113 ♀ 95 

♂ 5 

I - 33%  
F - 66% 
M - 1,2% 

5 a 10  
(39,50%) 

R (63,79); G (63,79) 
 

71, 60 
 

_____ _____ 

Lima (2002) 100 ♀ 73 

♂ 23 

I - 11,1% 
F - 72,7% 
M - 32,7% 

2 a 38 
 

R (48,9); G (41,7); PI (41,2) 75 _____ _____ 

Ferreira et al. (2003) 422 ♀ 93,6 

♂ 6,4 

I- 46,8 
F- 55,2 

> 9  
(85%) 

R (53,2); C (50,8); G (57,6)  
 

60 _____ _____ 

Barreto (2003) 154 ♀ 91 

♂ 9 

F 11 a 20 
(46%) 

R (67); C (64); PE (28); G (74); PI (68); AG (37) 54 _____ _____ 

Fuess e Lorenz 
(2003) 

451 ♀ 99,3 

♂ 0,67 

I + F _____ F (55,6) 80,7 _____ 100  
(amostra= 30) 

Roy et al. (2004) 2.531 ♀ 100 F + M _____ 
 

_______ 57,7 _____ _____ 

Ortiz et al. (2004) 106 ♀ 96,4 

♂ 3,6 

I + F + M 9,6 Rouquidão 46,4 _____ _____ 

 

                                                 
 
 

* LEGENDA: Sexo (♀feminino; ♂ masculino); Níveis de ensino (I: infantil, F: fundamental, M: médio, U: universitário); Sintomas vocais (R: rouquidão; C: cansaço vocal ou ao falar, G: 
garganta seca e PI: pigarro, F: fadiga vocal, T: tosse, PE: perda da voz, TC: tosse com catarro, E: esforço vocal, SB: sensação de bolo na garganta, DC: dificuldade para cantar notas agudas, 
VF: voz fraca, DFB: dificuldade para falar baixo, VB: voz baixa, A: ardor, AG: areia na garganta; QV: quase sem voz; IG: irritação na garganta; AF: afonia). 
 
 
 

“continua” 

“continuação” 
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Schwarz e Cielo 
(2005)* 

75 ♀ 96 

♂ 4 

I+ F + M 11 a 15 
(31%) 

Vários (sem especificar  percentual de cada um) 45 76 50 

Grillo e Penteado 
(2005) 

120 ♀ 94,2  

♂ 5,8 

F 12 _______ ____ ____ _____ 

Lemos e Rumel 
(2005)  

236 ♀ 91,95 
♂ 8,15 

I + F 10 R (81); C (72,6); A (57,9); T (53,6); PE (52,6) e 
 PI (48,5) 

80,5 17,1 
(amostra=77) 

17,15 
(amostra=77) 

Zenari (2006)  58 ♀ 100 I < 5  
(48%) 

R (78); G (85); PI (80) 76 83 _____ 

Kooijman et al. 
(2006) 

1.775 ♀ 51,3 

♂ 48,7 

F + M _____ _______ 58,6 _____ _____ 

Castro et al. (2006) 30 _____ _____ _____ R (100) 100 
 

_____ 90 

Ribeiro et al. (2006) 34 ♀ 59 

♂ 41 

_____ _____ _______ 100 _____ 100 

Ferreira e Benedetti 
(2007) 

80 ♀ 100 I-61% 
 F- 99% 
M- 1% 

11 a 20  
(53,1%) 

R (20,8); C (29,2); G (45),8; PI (62,5); TC (25) 30 _____ _____ 

Thomé (2007) 461 ♀ 88,5 

♂ 11,5 

I + F + M 
+ cursinho 

11,6 R (52,3); G (49); C (48,3) 62,3 56,6 _____ 

Tavares e Martins 
(2007) 

80 ♀ 85 

♂ 15 

______ > 5 ________ ______ 77,5 57,5 

Sliwinska-Kowalska 
et al.(2007) 

425 ♀ 100 F + M 14,9 R recorrente (52,9); R crônica (16); QV (38,2);  
SB (42,8); G (63,3); T (32,9); AF (30) 
 

68,7 37.4 32,9 

Costa et al. (2007) 159 ♀ 43,4 

♂ 56,6 

U 7,4 ________ 62,2 _____ 34,5 

 

                                                 
 
* LEGENDA: Sexo (♀feminino; ♂ masculino); Níveis de ensino (I: infantil, F: fundamental, M: médio, U: universitário); Sintomas vocais (R: rouquidão; C: cansaço vocal ou ao falar, G: 
garganta seca e PI: pigarro, F: fadiga vocal, T: tosse, PE: perda da voz, TC: tosse com catarro, E: esforço vocal, SB: sensação de bolo na garganta, DC: dificuldade para cantar notas agudas, 
VF: voz fraca, DFB: dificuldade para falar baixo, VB: voz baixa, A: ardor, AG: areia na garganta; QV: quase sem voz; IG: irritação na garganta; AF: afonia). 
 

“continuação” 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

O estudo foi do tipo transversal e observacional. 

 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

 

A pesquisa foi realizada em Sorocaba, município localizado no sudoeste do 

Estado de São Paulo, a 96 Km de distância da capital São Paulo, e que conta com 

578.068 habitantes (estimativa do IBGE, 2007).  

A cidade tem se destacado por várias ações de promoção de saúde junto à 

população em geral. Entre essas ações, há o Programa Escola Saudável, 

desenvolvido pelas Secretarias Municipais da Educação, da Cultura e da Saúde, em 

parceria com a PUC – SP, com os objetivos de criar condições de diagnosticar 

precocemente os distúrbios mais comuns ao escolar; sensibilizar, conscientizar e 

formar a equipe que coordena a escola, para atuar como multiplicadora das ações de 

saúde; e ampliar parcerias a fim de atender melhor as demandas de saúde1. 

                                                 
1 Prefeitura de Sorocaba. Disponível em: http://sorocaba.sp.gov.br 
Acesso em: 11.12.2007 
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Também está em planejamento a implantação do Programa de Saúde Vocal 

do Professor, com os objetivos de minimizar distúrbios de voz e sensibilizar quanto 

às questões de bem estar vocal. Numa visão multiplicadora, esta ação poderá ainda 

beneficiar a saúde vocal do escolar e de todos os envolvidos com eles.  

 

 

4.3 QUESTÕES ÉTICAS 

 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Fonoaudiologia da PUC/SP, processo nº 0036/2006 (Anexo 1). 

Sua realização teve a autorização da Secretaria de Educação de Sorocaba (Anexo 2). 

 

 

4.4 SELEÇÃO DAS ESCOLAS 

 

 

Para a realização desta pesquisa, duas escolas da rede municipal foram 

escolhidas pela Secretaria de Educação com base nos seguintes aspectos:  

• existe nessas escolas, há anos,  um trabalho de acompanhamento aos alunos 

portadores de deficiência auditiva, realizado por fonoaudiólogas da 

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos (APADAS) e, 
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provavelmente, os professores estariam mais sensibilizados quanto à 

realização da pesquisa;  

• trata-se de escolas grandes, que atendem, nos três períodos, alunos do ensino 

fundamental e médio;  

• têm professores readaptados e/ou afastados por distúrbios de voz;  

• estão localizadas em pontos distintos, pois a Escola 1 situa-se na periferia da 

cidade e a Escola 2 no centro, o que sugere uma diferença quanto à exposição 

ao ruído externo.  

 

 

4.5 CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS 

 

 

Com relação à estrutura física, a Escola 1, localizada na periferia do 

município de Sorocaba, apresenta 15 salas de aula, que funcionam no período da 

manhã e à tarde e, no período noturno, tem nove turmas do ensino médio. Cada 

classe tem aproximadamente 35 alunos. Possui um laboratório, uma sala de 

multimeios, uma biblioteca, uma quadra de esportes e uma sala de informática, que é 

utilizada pelos alunos de 1ª a 4ª séries. Atende 1.347 alunos, divididos em três 

períodos: no período da manhã são 518 alunos de 5ª a 8ª séries, durante a tarde são 

530 de 1ª a 4ª séries e à noite são 299 do ensino médio. Há 19 alunos especiais, entre 

deficientes mentais, físicos e auditivos. Conta com 18 funcionários e 49 professores, 

efetivos e contratados pelo regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Os 

serviços de merenda e limpeza são realizados por empresas terceirizadas. 
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 A Escola 2,  localizada no centro da cidade, possui 13 salas de aula, todas 

ocupadas nos três turnos, com aproximadamente 35 alunos em cada. Além disso, tem 

um laboratório de química, uma sala de multimeios, uma pequena quadra de 

esportes, uma biblioteca e uma sala de informática, que atende alunos de 1ª a 4ª 

séries. Possui 1.186 alunos, sendo 402 no período da manhã, 419 durante a tarde e 

365 à noite. Nesse total, mais ou menos 20 alunos são portadores de alguma 

deficiência (mental, física, visual ou auditiva). Conta com 16 funcionários e 50 

professores, efetivos e contratados pelo regime de CLT. Os serviços de merenda e 

limpeza são prestados por empresas terceirizadas. 

 A seguir, o Quadro 2 mostra, de forma resumida, os dados referentes à 

caracterização das duas escolas. 

Quadro 2 – Dados referentes à estruturação física e organizacional das instituições participantes desta 
pesquisa  

ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E ORGANIZACIONAL 
Número de: Escola 1 Escola 2 
Salas de aula 15 13 
Alunos em cada classe 35 35 
Total de alunos 1.347 1.186 
Alunos especiais 19 20 
Professores 49 50 
Funcionários   18 16 
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4.6 POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO 

 

 

4.6.1 Critérios de inclusão 

 

Dos 99 professores das duas escolas, foram convidados para integrar esta 

pesquisa aqueles que participavam regularmente das reuniões de Horário Trabalho 

Pedagógico Coletivo (HTPC). Essas reuniões são obrigatórias, mas quatro 

professores as cumpriam em outras escolas, onde também trabalhavam. Em razão 

disso, a amostra desta pesquisa totalizou 95 possíveis participantes. 

 

4.6.2 Critérios de exclusão 

 

  Dos 95 professores, 35 foram excluídos desta pesquisa devido às seguintes 

condições: não se dispuseram a participar de todas as etapas da pesquisa (30), eram 

readaptados (2), estavam em licença prêmio (2), apresentaram alteração anatômica e 

funcional em decorrência de acidente (1). Assim, foram selecionados 60 docentes: 31 

que atuavam na Escola 1 e 29 na Escola 2. 

 

 

 



 56 

4.7 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

 

 A pesquisa contou com três etapas de levantamento de dados: primeiramente, 

a aplicação de um questionário para a coleta de informações referentes à 

autopercepção do professor, em seguida, a coleta da amostra de fala para avaliar a 

qualidade vocal, e, por último, uma videolaringoscopia para avaliar a presença ou 

ausência de alteração laríngea. 

Anteriormente, foi realizado um estudo piloto com a aplicação específica do 

questionário e a avaliação fonoaudiológica da qualidade vocal (Anexos 4 e 5), com a 

participação de cinco professores, que são atendidos pelo Setor de Fonoaudiologia do 

Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador de São Paulo – 

CEREST/SP. Ao final, foram realizados ajustes nos instrumentos e calculado o 

tempo para realização da coleta de dados (explicação do questionário e avaliação de 

qualidade de voz), que correspondeu, em média, a 40 minutos. 

Após o contato com os responsáveis pela Secretaria de Educação do 

município de Sorocaba, foi agendada uma reunião no dia em que ocorre o HTPC dos 

professores das duas escolas para a apresentação dos pesquisadores, esclarecimento 

sobre a pesquisa e detalhamento de suas etapas. Foi distribuído o termo de 

consentimento livre e esclarecido, e todos os professores participantes da pesquisa o 

assinaram (Anexos 3). O período de coleta de dados foi de março a junho de 2007. 

No mesmo dia da reunião, foi iniciada a primeira fase de coleta de dados 

com a entrega aos participantes do QUESTIONÁRIO de autopercepção, denominado 
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“Condição Vocal do Professor” (adaptado de FERREIRA et al., 2007). Foi solicitada 

sua devolução a partir das duas semanas seguintes (Anexo 4).  

Todas as 79 questões do questionário (Anexo 4)  foram registradas, porém, 

para esta pesquisa, considerou-se apenas aquelas referentes a aspectos de 

identificação e situação funcional (questões 1 a 14) e  a aspectos vocais (questões 62 

a 75), a saber: 

• Identificação do questionário: código da entrevista e data; 

• Identificação do entrevistado: nome, data de nascimento, sexo, estado civil e 

escolaridade; 

• Características do professor: tempo de profissão, número de escolas em que 

já trabalhou em toda sua carreira, quantidade de escolas em que trabalha 

atualmente, se tem outra ocupação além da escola, tempo de atuação na 

escola pesquisada, quantidade de horas que permanece com os alunos. 

• Aspectos perceptivos do uso vocal: satisfação com a própria voz, percepção 

de alteração vocal, faltas ao trabalho por problema de voz, tempo em que essa 

alteração está presente, suas causas, tratamento especializado, início do 

problema vocal, reação das pessoas ao escutarem sua voz, presença de 

sintomas vocais e de sensações na garganta e na voz, recebimento de 

orientações sobre os cuidados vocais. 

Após a aplicação do questionário, foi realizada, pela pesquisadora, a coleta 

da amostra de fala para a AVALIAÇÃO DA QUALIDADE VOCAL, nas escolas 

pesquisadas durante o HTPC. O corpus constou de emissão da vogal /a/ sustentada e 

em escala (ascendente e descendente) e trechos de fala semi-espontânea. Para a 

coleta da fala semi-espontânea, pediu-se para o professor simular um trecho de uma 
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aula com temática de sua escolha, sem tempo determinado e também foram 

realizadas três perguntas, conforme a proposta de ZENARI (2006): Que fatores você 

acha que interferem na voz? Por quê? Você acha que seu trabalho na escola interfere 

na sua voz? Por quê? Você acha que o ambiente físico da escola interfere na sua voz? 

Por quê? A pesquisadora não determinou o tempo para as respostas. 

A gravação foi realizada com o uso de microfone do tipo head-set, da marca 

Plantronics, modelo GameCom PRO 1, a uma distância de aproximadamente 15 cm 

da boca, acoplado a um notebook, da marca HP Pavillion ZE 4920 CEL M330 1.4G. 

As vozes foram gravadas pelo programa Sound Forge 7.0, da Sony. 

Para a edição, as amostras foram digitalizadas no formato áudio por meio do 

programa Sound Forge 7.0, da Sony, com duração de dois minutos e cinco segundos 

para cada participante: a emissão da vogal sustentada durou cinco segundos, a 

simulação da aula, sessenta segundos, e as respostas aos três questionamentos, 

também sessenta segundos. Esses dados foram analisados do ponto de vista 

perceptivo-auditivo. Considerando que o total de tempo de fala variou, não se 

estabeleceu nenhum critério para a seleção da amostra. Assim, alguns trechos 

corresponderam ao total do que foi falado pelo participante, e outros sofreram cortes, 

priorizando um determinado assunto quanto ao início, meio e fim de sua 

apresentação.  

A seguir, realizou-se a cópia dos arquivos com as vozes, no programa Nero 

Express 6, em um compact disk (CD), da marca Sony, para posterior avaliação de 

juízes. As amostras de gravação tiveram a seqüência aleatória e, a cada intervalo de 

cinco vozes, foi editado um trecho de música, com duração de um minuto, para 

proporcionar descanso auditivo aos avaliadores.  
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Esse material foi apresentado a três juízas fonoaudiólogas com 

especialização em voz e experiência maior que cinco anos. Por meio da escala 

GIRBAS (Anexo 5), elas avaliaram perceptivo-auditivamente a qualidade vocal de 

cada professor.  

A escala GIRBAS (DEJONCKERE et al., 1996) é uma adaptação da escala 

japonesa GRBAS, divulgada por HIRANO (1981), e identifica cinco aspectos 

independentes: instabilidade (I – instability), rugosidade (R – roughness), 

soprosidade (B – breathiness), astenia (A – asteny) e tensão (S – strain). Além disso, 

ela utiliza outra escala de quatro pontos para identificar o grau do desvio de cada um 

desses itens, onde “0” significa normal ou ausente, “1” discreto, “2” moderado e “3” 

severo.  

As juízas eram experientes na utilização do protocolo GIRBAS, mas, 

mesmo assim, foram submetidas a um treinamento, no qual foram repassadas 

algumas vozes. Em seguida, cada voz foi escutada isoladamente uma vez, e elas 

anotaram em protocolo específico (Anexo 5) e uma segunda vez para chegarem a um 

consenso. Quando necessário, para confirmação de algum dado, foi realizada uma 

terceira vez. A duração total desse processo, para as 60 vozes/professor, foi de quatro 

horas.  

Para a AVALIAÇÃO DE LARINGE, foi realizada uma nasofibrolaringoscopia, 

por propiciar o estudo funcional da produção vocal em condições semelhantes às da 

situação de fala ou canto (fonação) e outras situações como tosse, deglutição e ação 

esfinctérica e por ser um exame cujos equipamentos poderiam ser transportados mais 

facilmente para a escola. Segundo BEHLAU et al. (2001), esse procedimento 
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apresenta outras vantagens, como: requer pouca colaboração do paciente, oferece 

uma imagem não distorcida com o trato vocal em posição habitual de emissão, avalia 

fala encadeada e permite o acesso e a avaliação das estruturas do trato vocal. 

O exame foi feito na própria escola, durante o HTPC, por um médico 

otorrinolaringologista com experiência de 23 anos em laringologia.  

Para a realização do exame de laringe, o professor foi solicitado a fazer a 

emissão do /a/, / ε / e /i/, de forma sustentada; /a/ ou / ε /, em escala ascendente, 

conforme a facilidade de execução; /a/, em fonação inspirada; e, por fim, contagem 

de um a dez. Esse exame teve duração de dez minutos, para cada professor, e foram 

utilizados os seguintes instrumentos: naso-laringoscópio flexível, Machida ENT-

30P-III; fonte de luz halogenada 250W, Ferrari; micro-câmera, Popcam CCD 1/3; 

TV 14 com vídeo cassete recorder, Philips PV 461, em velocidade de gravação SP; 

placa de captura digital, Pinnacle modelo USB 500; software de captura, Pinnacle 

modelo Studio 10, e fita magnética, EMTEC - PHG T-120.  

A realização das avaliações fonoaudiológica e otorrinolaringológica no 

mesmo dia contribui para que os dois profissionais analisassem a voz sem a 

interferência de aspectos que possam modificá-la, se forem feitas em momentos 

diferentes. Foi possível considerar esse princípio na avaliação de 80% dos 

participantes que realizaram primeiro a coleta da amostra de voz para a avaliação 

fonoaudiologica e, em seguida, o exame de videolaringoscopia. Os demais seguiram 

a mesma ordem, porém não no mesmo dia, devido à indisponibilidade. 

Posteriormente, o otorrinolaringologista analisou cada uma das imagens e 

realizou registro em protocolo específico para a avaliação de imagens 

laringoscópicas, proposto por OLIVEIRA (1999). A laringe foi considerada alterada 
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na presença de: constrição supra-glótica (constrição medial ou ântero-posterior), 

lesão de massa em pregas vocais (nódulos, pólipo, edema de Reinke, espessamento, 

edema e cisto), presença de sinais de refluxo gastro-esofágico e fendas, com exceção 

da fenda triangular posterior (Anexo 7). 

 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

4.8.1 Tabulação dos dados 

 

Foram tabulados todos os dados, obtidos por meio do QUESTIONÁRIO e dos 

protocolos de AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VOZ e de AVALIAÇÃO DE LARINGE, no 

programa Microsoft Office Excel 2003. Esses dados foram digitados duas vezes para 

minimizar a ocorrência de erros. 

Para o registro no banco de dados, as perguntas do questionário que tiveram 

como resposta “nunca”, “raramente” e “não sei” foram agrupadas como “ausência” e 

as respostas “às vezes” e “sempre” foram agrupadas como “presença”. 

Nesta pesquisa, três formas de análise (A1, A2 e A3) foram utilizadas para 

caracterizar o professor com distúrbio de voz:  

A1. Quando ele apresentou queixa de problema de voz no presente e no 

passado (questionário), valores maiores que zero no grau global do desvio 

(G) da escala GIRBAS (avaliação da qualidade vocal) e alteração no exame 

de videolaringoscopia (avaliação de laringe). 
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A2. Quando ele apresentou dois ou mais sintomas vocais negativos no 

questionário, valores maiores que zero no grau global do desvio (G) da escala 

GIRBAS (avaliação da qualidade vocal) e alteração no exame de 

videolaringoscopia (avaliação de laringe). 

A3. Quando ele apresentou três ou mais sintomas vocais negativos no 

questionário, valores maiores que zero no grau global do desvio (G) da escala 

GIRBAS (avaliação da qualidade vocal) e alteração no exame de 

videolaringoscopia (avaliação de laringe). 

 

4.8.2 Variáveis do estudo 

 

a) Variáveis dependentes 

• Queixa vocal: presença e ausência  

• Avaliação fonoaudiológica de qualidade vocal: presença e ausência  

• Avaliação otorrinolaringológica de laringe: presença e ausência  

b) Variáveis independentes 

•  Sintomas vocais (presença e ausência): rouquidão, perda de voz, falha na 

voz, falta de ar, voz fina, voz grossa, voz variando fina/grossa e voz fraca. 

•  Sensações na garganta e na voz (presença e ausência): picada na garganta, 

areia na garganta, bolo na garganta, ardor na garganta, secreção na garganta, 

garganta seca, pigarro, tosse seca, tosse com catarro, dor ao falar, dor ao 

engolir, dificuldade para engolir, cansaço ao falar e esforço ao falar. 

•  Número de sintomas e de sensações: presença (dois ou mais sintomas, três 

ou mais sintomas, duas ou mais sensações, três ou mais sensações) e ausência 
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(menos de dois sintomas, menos de três sintomas, menos de duas sensações, 

menos de três sensações).  

 

4.8.3 Testes Estatísticos  

 

Primeiramente, foi realizada a caracterização da amostra por meio de 

estatística descritiva (média, desvio-padrão e proporções) dos dados encontrados no 

questionário de autopercepção (FERREIRA et al., 2007), na avaliação de qualidade 

vocal (GIRBAS) e na avaliação de laringe.  

Vale ressaltar que os dados relacionados à astenia (A) da escala GIRBAS 

não foram considerados para análise neste estudo, porque todos os professores 

apresentaram-se adequados quanto a este parâmetro.  

A seguir, foi realizado o teste de associação pelo qui-quadrado entre as 

variáveis qualitativas:  

• sintomas vocais: 

     □ queixa vocal (questionário); 

     □ avaliação de qualidade vocal; 

     □ avaliação de laringe; 

• sensações na garganta e na voz: 

    □ queixa vocal (questionário); 

    □ avaliação de qualidade vocal; 

    □ avaliação de laringe; 
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• número de sintomas:  

    □ queixa vocal (questionário); 

    □ avaliação de qualidade vocal; 

    □ avaliação de laringe; 

• número de sensações na garganta e na voz:  

    □ queixa vocal (questionário); 

    □ avaliação de qualidade vocal; 

    □ avaliação de laringe; 

• queixa vocal: 

    □ avaliação de qualidade vocal; 

    □ avaliação de laringe; 

• avaliação de qualidade vocal e a avaliação de laringe. 

 

Foi utilizado o Teste Exato de Fisher quando uma das caselas do 

cruzamento entre os pares de variáveis apresentou valor igual ou abaixo de cinco. 

Além disso, foi analisada a concordância dos três tipos de avaliações no 

diagnóstico de distúrbio de voz, bem como a concordância das sensações e sintomas 

referidos mais frequentemente pelos professores nesses instrumentos, por meio da 

estatística Kappa. Segundo LANDIS e KOCH (1977), o Kappa maior que 0,75 

representa uma excelente concordância além do acaso, abaixo de 0,40 representa 

uma concordância baixa e os valores de 0,40 a 0,75 representam uma concordância 

intermediária.  
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Por último, foram calculadas a especificidade e a sensibilidade do 

questionário e da avaliação da qualidade vocal em relação à avaliação de laringe, 

considerada o padrão ouro do diagnóstico de distúrbio de voz.  

Em todas as análises estatísticas, adotou-se o nível de significância de 5% 

(p< 0,05).  
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5 RESULTADOS 
 
 
 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 
 
 
Tabela 1. Distribuição numérica e percentual dos professores, segundo aspectos sócio-demográficos e 
aspectos de caracterização do trabalho (n=60). 
 

VARIÁVEL CATEGORIAS  n % 

Feminino 40 66,7 
 Sexo 

Masculino 20 33,3 

Solteiro 17 28,3 

Casado 37 61,7 

Separado 5 8,3 
Estado civil 

Viúvo 1 1,7 

Superior completo 59 98,3 
Escolaridade 

Superior em curso 1 1,7 

Não 49 81,7 
Outra ocupação 

Sim 11 18,3 

de 10 a 20 horas 5 8,5 

de 20 a 30 horas 22 37,3 

de 30 a 40 horas 15 25,4 

Carga horária 
(n=59) 

mais de 40 horas 17 28,8 

 
 
Tabela 2. Estatística descritiva dos professores pesquisados quanto à idade, tempo de magistério, 
escolas em que atuaram (durante a carreira), escolas em que trabalham (presente) e tempo de atuação 
na escola pesquisada.  
 

 
VARIÁVEL 

 

 
n 

 
Média 

 
± Desvio-padrão 

 
Mínimo – máximo 

Idade (anos) 60 41,67 
 

± 9,81 24,41 – 66,38 

Tempo de magistério 
(anos) 

60 14,87 ± 8,63 1,00 – 35,00 

Escolas em que 
atuaram 

59 7,25 ± 4,16 0,00 – 20,00 

Escolas em que 
trabalham (presente) 

59 1,88 ± 0,87 1,00 – 4,00 

Tempo de atuação na 
escola pesquisada 

(anos) 

58 5,10 ± 6,15 0,00 – 30,00 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DO DISTÚRBIO DE VOZ  
 
 
Tabela 3. Estatística descritiva do número de sintomas e faltas (dias e vezes) ao trabalho por alteração 
vocal (n=60). 

VARIÁVEL Média ± Desvio-padrão Mínimo – máximo 

Número de sintomas 4,00 ± 2,71 0,00 – 9,00 

Número de vezes que faltou ao 
trabalho por problema de voz (n=16) 

2,63 ±2,39 1,00 – 10,00 

Número de dias que faltou ao trabalho 
por problema de voz (n=21) 

3,90 ± 3,51 1,00 – 15,00 

 
 
Tabela 4. Distribuição numérica e percentual dos professores, segundo as características dos aspectos 
vocais relacionados à evolução da voz ao longo do dia, à reação de outras pessoas, às faltas ao 
trabalho por alteração vocal, à satisfação com a própria voz, ao recebimento de orientações e à 
referência de dois ou mais sintomas vocais negativos (n=60). 
 

Sim Não  
VARIÁVEL 

n %  n % 

rouca pela manhã e vai melhorando        16 35,6 __ __ 

melhor de manhã e vai piorando 17 37,8 __ __ 

de manhã a voz não sai 0 0 __ __ 

rouca de manhã, vai melhorando e à  
noite volta a piorar 

6 13,3 
 

__ __ 

à noite a voz não sai 3 6,7 __ __ 

Variação da voz 
(n=45) 

normal 3 6,7 __ __ 

referem alteração de voz constante 9 15,0 __ __ 

se espantam com sua voz 1 1,7 __ __ 

não entendem o que você diz 0 0 __ __ 

confundem seu sexo          0 0 __ __ 

confundem sua idade 2 3,3 __ __ 

perguntam qual é o problema 3 5,0 __ __ 

nenhuma reação 37 61,7 __ __ 

Reação das pessoas  
ao ouvir sua voz 
(n=60) 

outras 8 13,3 __ __ 

Faltou ao trabalho por alteração vocal (n=60) 26 43,3 34 56,7 

Está satisfeito com a própria voz (n=59) 36 61,0 23 39,0 

Recebeu alguma orientação sobre os cuidados com a voz (n=57) 32 
 

56,1 
 

25 
 

43,9 
 

Referiu dois ou mais sintomas vocais negativos (n=60) 29 48,3 31 51,7 

Referiu três ou mais sintomas vocais negativos (n=60) 19 31,7 41 68,3 
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Dos 60 professores participantes, 38 (63,3%) tem ou já tiveram alteração 
vocal e 22 (36,7%) não apresentaram alteração vocal. 
 
 
Tabela 5. Distribuição numérica e percentual dos 38 professores que referem alteração vocal, segundo 
tipo de tratamento, início do problema, causas e caracterização do problema.  

Sim Não  
VARIÁVEL 

n % n % 

Realizou tratamento especializado (n=38) 13 34,2 25 65,8 

Terapia fonoaudiológica 7 53,8 6 46,2 

Medicamentoso 10 76,9 3 23,1 

Tipo de tratamento (n=13) 

Cirurgia 1 7,7 12 92,3 

Até 5 meses 11 44,0 __ __ 

6 a 11 meses 3 12,0 __ __ 

1 a 2 anos 2 8,0 __ __ 

3 a 4 anos 2 8,0 __ __ 

Tempo de alteração vocal 
(n=25) 

Mais de 4 anos 7 28,0 __ __ 

Brusco 12 33,3 __ __ 

Progressivo 11 30,6 __ __ 

Início do problema 
(n=36) 

Vai e volta 13 36,1 __ __ 

Uso intensivo da voz 33 86,8 5 13,2 

Infecção respiratória 5 13,2 33 86,8 

Alergia 15 39,5 23 60,5 

Stress 14 36,8 24 63,2 

Gripe constante 1 2,6 37 97,4 

Exposição ao frio 7 18,4 31 81,6 

Exposição ao barulho 8 21,1 30 78,9 

Sem causa aparente 1 2,6 37 97,4 

Não sei 1 2,6 37 97,4 

Causas do problema de voz 
(n=38) 

outros 6 15,8 32 84,2 

mantido igual 16 50,0 __ __ 

melhorado 13 40,6 __ __ 

Evolução da alteração vocal 
(n=32) 

piorado 3 9,4 __ __ 

discreta 15 44,1 __ __ 

moderada 13 38,2 __ __ 

Valor estipulado à alteração vocal 
(n=34) 

severa 6 17,6 __ __ 
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5.3 DISTÚRBIO DE VOZ 
 
 
Tabela 6. Distribuição numérica e percentual dos professores, segundo a freqüência de distúrbio de 
voz detectada pela avaliação de qualidade vocal e pela avaliação de laringe (n=60). 
 

Presente Ausente VARIÁVEL 
 

CATEGORIA 
 

n % n % 

alteração 26 43,3 34 56,7 

instabilidade 2 3,3 58 96,7 

rugosidade 24 40,0 36 60,0 

soprosidade 17 28,3 43 71,7 

Avaliação de 
qualidade vocal 
(GIRBAS) 

tensão 13 21,7 47 78,3 

      

Avaliação de laringe alteração 28 46,7 32 53,3 

 
 
 
 
Tabela 7. Distribuição numérica e percentual dos professores, segundo a avaliação de qualidade vocal 
- grau (n=60). 
 

normal
*
 leve moderado severo Avaliação de qualidade 

vocal (grau) n % n % n % n % 

global de alteração 34 56,7 18 30,0 7 11,7 1 1,7 

instabilidade 58 96,7 2 3,3 0 0 0 0 

rugosidade 36 60,0 19 31,7 4 6,7 1 1,7 

soprosidade 43 71,7 13 21,7 4 6,7 0 0 

tensão 47 78,3 12 20,0 1 1,7 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Apesar de não ser o mais adequado, o termo normal foi mantido em função da proposta original. 
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5.4 FATORES ASSOCIADOS À PRESENÇA DE DISTÚRBIO DE VOZ, 
SEGUNDO AS TRÊS AVALIAÇÕES 
 
 
Tabela 8. Distribuição numérica e percentual dos professores, segundo as variáveis relativas à 
presença de sintomas vocais, à referência de queixa vocal, à avaliação de qualidade vocal e à 
avaliação de laringe (n=60).  
 

p: teste de associação pelo qui-quadrado   
 
 
 
 

Queixa vocal Avaliação de qualidade 
vocal 

Avaliação de laringe 

VARIÁVEL 
Ausente 

 
Presente  p* Ausente Presente p* Ausente Presente p* 

n 18 16 21 13 23 11 ausente 

% 81,8 42,1 61,8 50,0 71,9 39,3 

n 4 22 13 13 9 17 

rouquidão 

presente 

% 18,2 57,9 

0,003 

50,0 50,0 

0,362 

28,1 60,7 

0,011 
 

n 22 26 27 21 27 21 ausente 

% 100,0 68,4 79,4 80,8 84,4 75,0 

n 0 12 7 5 5 7 

perda da 
voz presente 

% 0,0 31,6 

0,002 

20,6 19,2 

1,000 

15,6 25,0 

0,520 
 

n 21 22 25 18 25 18 ausente 

% 95,5 57,9 73,5 69,2 78,1 64,3 

n 1 16 9 8 7 10 

falha na 
voz presente 

% 4,5 42,1 

0,002 

26,5 30,8 

0,714 

21,9 35,7 

0,235 
 

n 20 27 28 19 28 19 ausente 

% 90,9 73,0 82,4 76,0 90,3 67,9 

n 2 10 6 6 3 9 
falta de ar 
(n=59) presente 

% 9,1 27,0 

0,179 

17,6 24,0 

0,549 

9,7 32,1 

0,051 
 

n 20 33 28 25 29 24 ausente 

% 90,9 86,8 82,4 96,2 90,6 85,7 

n 2 5 6 1 3 4 
voz fina 

presente 

% 9,1 13,2 

1,000 

17,6 3,8 

0,126 

9,4 14,3 

0,695 
 

n 19 23 25 17 25 17 ausente 

% 86,4 60,5 73,5 65,4 78,1 60,7 

n 3 15 9 9 7 11 
voz grossa 

presente 

% 13,6 39,5 

0,044 

26,5 34,6 

0,495 

21,9 39,3 

0,142 
 

n 21 33 29 25 30 24 ausente 

% 95,5 86,8 85,3 96,2 93,8 85,7 

n 1 5 5 1 2 4 

voz 
variando 
grossa / 
fina 

presente 

% 4,5 13,2 

0,400 

14,7 3,8 

0,221 

6,3 14,3 

0,301 
 

n 19 22 22 19 23 18 ausente 

% 86,4 59,5 66,7 73,1 71,9 66,7 

n 3 15 11 7 9 9 

voz fraca 
(n-59) presente 

% 13,6 40,5 

0,041 

33,3 26,9 

0,595 

28,1 33,3 

0,665 
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Tabela 9. Distribuição numérica e percentual dos professores, segundo as variáveis relativas à 
presença de sensações na garganta e na voz e à referência de queixa vocal, à avaliação de qualidade 
vocal e à avaliação de laringe (n=60).  
 

 
p: teste de associação pelo qui-quadrado   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queixa vocal Avaliação de qualidade 
vocal 

Avaliação de laringe 

VARIÁVEL 
Ausente 

 
Presente  p* Ausente Presente p* Ausente Presente p* 

n 21 29 28 22 27 23 ausente 

% 95,5 76,3 82,4 84,6 84,4 82,1 

n 1 9 6 4 5 5 

picada 
na garganta 

presente 

% 4,5 23,7 

0,076 

17,6 15,4 

1,000 

15,6 17,9 

1,000 

n 20 33 30 23 28 25 ausente 

% 90,9 86,8 88,2 88,5 87,5 89,3 

n 2 5 4 3 4 3 

areia na 
garganta presente 

% 9,1 13,2 

1,000 

11,8 11,5 

1,000 

12,5 10,7 

1,000 

n 20 26 27 19 28 18 ausente 

% 90,9 68,4 79,4 73,1 87,5 64,3 

n 2 12 7 7 4 10 

bolo na 
garganta presente 

% 9,1 31,6 

0,061 

20,6 26,9 

0,565 

12,5 35,7 

0,064 

n 17 17 18 16 23 11 ausente 

% 77,3 44,7 52,9 61,5 71,9 39,3 

n 5 21 16 10 9 17 
ardor na 
garganta presente 

% 22,7 55,3 

0,017 

47,1 38,5 

0,505 

28,1 60,7 

0,011 

n 16 20 20 16 22 14 ausente 

% 72,7 52,6 58,8 61,5 68,8 50,0 

n 6 18 14 10 10 14 

secreção / 
catarro na 
garganta presente 

% 27,3 47,4 

0,104 

41,2 38,5 

0,832 

31,3 50,0 

0,139 

n 14 13 15 12 17 10 ausente 

% 63,6 34,2 44,1 46,2 53,1 35,7 

n 8 25 19 14 15 18 

garganta 
seca presente 

% 36,4 65,8 

0,027 

55,9 53,8 

0,875 

46,9 64,3 

0,176 

n 19 26 29 16 29 16 ausente 

% 86,4 68,4 85,3 61,5 90,6 57,1 

n 3 12 5 10 3 12 
dor ao falar 

presente 

% 13,6 31,6 

0,215 

14,7 38,5 

0,069 

9,4 42,9 

0,006 
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Tabela 10. Distribuição numérica e percentual dos professores, segundo as variáveis relativas à 
presença de outras sensações na garganta e na voz e à referência de queixa vocal, à avaliação de 
qualidade vocal e à avaliação de laringe (n=60). 
 

 
p: teste de associação pelo qui-quadrado   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queixa vocal Avaliação de qualidade 
vocal 

Avaliação de laringe 

VARIÁVEL 
Ausente 

 
Presente  p* Ausente Presente p* Ausente Presente p* 

n 20 23 25 18 26 17 ausente 

% 90,9 60,5 73,5 69,2 81,3 60,7 

n 2 15 9 8 6 11 

dor ao 
engolir 

presente 

% 9,1 39,5 

0,011 

26,5 30,8 

0,714 

18,8 39,3 

0,078 

n 21 30 29 22 28 23 ausente 

% 95,5 78,9 85,3 84,6 87,5 82,1 

n 1 8 5 4 4 5 

dificuldade 
para engolir presente 

% 4,5 21,1 

0,135 

14,7 15,4 

1,000 

12,5 17,9 

0,721 

n 13 11 12 12 13 11 ausente 

% 59,1 28,9 35,3 46,2 40,6 39,3 

n 9 27 22 14 19 17 
pigarro 

presente 

% 40,9 71,1 

0,022 

64,7 53,8 

0,395 

59,4 60,7 

0,916 
 

n 17 20 17 20 20 17 ausente 

% 77,3 52,6 50,0 76,9 62,5 60,7 

n 5 18 17 6 12 11 
tosse seca 

presente 

% 22,7 47,4 

0,097 

50,0 23,1 

0,06 

37,5 39,3 

0,887 
 

n 18 25 22 21 26 17 ausente 

% 81,8 65,8 64,7 80,8 81,3 60,7 

n 4 13 12 5 6 11 

tosse com 
catarro presente 

% 18,2 34,2 

0,184 

35,3 19,2 

0,249 

18,8 39,3 

0,078 
 

n 13 13 11 15 15 11 ausente 

% 59,1 34,2 32,4 57,7 46,9 39,3 

n 9 25 23 11 17 17 

cansaço ao 
falar presente 

% 40,9 65,8 

0,061 

67,6 42,3 

0,05 

53,1 60,7 

0,554 

n 13 12 14 11 16 9 ausente 

% 59,1 31,6 41,2 42,3 50,0 32,1 

n 9 26 20 15 16 19 

esforço ao 
falar presente 

% 40,9 68,4 

0,037 

58,8 57,7 

0,930 

50,0 67,9 

0,162 
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Tabela 11. Distribuição numérica e percentual dos professores, segundo as variáveis relativas à 
alteração de laringe e a avaliação qualidade vocal (n=60). 
  

 
ALTERAÇÃO DE LARINGE 

 

 
VARIÁVEL 

categorias Ausente Presente 

 
p* 

n % n %  
Ausente 25 78,1 9 32,1 

 
grau global de 
alteração 

Presente 7 21,9 19 67,9 

 
<0,0001 

Ausente 32 100,0 26 92,9 instabilidade 

Presente 0 0,0 2 7,1 

0,214 
 

Ausente 25 78,1 11 39,3 rugosidade 

Presente 7 21,9 17 60,7 
0,002 

Ausente 28 87,5 15 53,6 soprosidade 

Presente 4 12,5 13 46,4 
0,004 

Ausente 26 81,2 21 75,0 

 
Avaliação 
de qualidade 
vocal 

tensão 

Presente 6 18,8 7 25,0 

0,503 
 

 
TOTAL 

  
32 
 

 
100 

 
28 

 
100 

 

p: teste de associação pelo qui-quadrado   
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5.5 CONCORDÂNCIA NO DIAGNÓSTICO DE DISTÚRBIO VOCAL 
PELAS TRÊS AVALIAÇÕES 
 
 
Tabela 12. Distribuição numérica e percentual dos professores, segundo as variáveis relativas à presença de 
outros sintomas vocais e à referência de queixa vocal, à avaliação de qualidade vocal e à avaliação de laringe 
(n=60). 

 
Kappa: teste de concordância pelo Kappa  
(p): teste de associação pelo qui-quadrado 
 

 

 

 

Queixa vocal Avaliação de qualidade de 
vocal 

Avaliação de laringe 

VARIÁVEL 
ausente 

 
presente Kappa 

(p) 
ausente presente Kappa 

(p) 
ausente presente Kappa 

(p) 

n 18 16 21 13 23 11 ausente 

% 81,8 42,1 61,8 50,0 71,9 39,3 

n 4 22 13 13 9 17 

rouquidão 

presente 

% 18,2 57,9 

0,356 
(0,003) 

38,2 50,0 

0,118 
(0,362) 

28,1 60,7 

0,327 
(0,011) 

n 19 23 23 11 23 19 ausente 

% 86,4 60,5 67,6 32,4 71,9 67,9 

n 3 15 19 7 9 9 
voz fraca 

presente 

% 13,6 39,5 

0,217 
(0,035) 

73,1 26,9 

0,0 
(0,649) 

 

28,1 32,1 

0,041 
(0,735) 

n 19 23 25 17 25 17 ausente 

% 86,4 60,5 73,5 65,4 78,1 60,7 

n 3 15 9 9 7 11 
voz grossa 

presente 

% 13,6 39,5 

0,217 
(0,035) 

26,5 34,6 

0,085 
(0,495) 

 

21,9 39,3 

0,178 
(0,142) 

n 13 11 12 12 13 11 ausente 

% 59,1 28,9 35,3 46,2 40,6 39,3 

n 9 27 22 14 19 17 
pigarro 

presente 

% 40,9 71,1 

0,296 
(0,022) 

64,7 53,8 

0,0 
(0,395) 

59,4 60,7 

0,013 
(0,916) 

n 14 13 15 12 17 10 ausente 

% 63,6 34,2 44,1 46,2 53,1 35,7 

n 8 25 19 14 15 18 

garganta 
seca presente 

% 36,4 65,8 

0,281 
(0,027) 

55,9 53,8 

0,0 
(0, 875) 

46,9 64,3 

0,172 
(0,176) 

n 17 17 18 16 23 11 ausente 

% 77,3 44,7 52,9 61,5 71,9 39,3 

n 5 21 16 10 9 17 

ardor na 
garganta presente 

% 22,7 55,3 

0,292 
(0,014) 

47,1 38,5 

0,0 
(0,505) 

28,1 60,7 

0,327 
(0,011) 

n 22 26 31 17 29 19 ausente 

% 100,0 68,4 91,2 65,4 90,6 67,9 

n 0 12 3 9 3 9 

rouquidão e 
voz grossa presente 

% 0,0 31,6 

0,253 
(0,003) 

8,8 34,6 

0,275 
(0,013) 

9,4 32,1 

0,236 
(0,028)  
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Tabela 13. Distribuição numérica e percentual dos professores, segundo as variáveis relativas à presença de 
outras sensações na garganta e na voz e à referência de queixa vocal, à avaliação de qualidade vocal e à 
avaliação de laringe (n=60). 
 

Kappa: teste de concordância pelo Kappa 
(p): teste de associação pelo qui-quadrado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queixa vocal Avaliação de qualidade 
vocal 

Avaliação de laringe 

VARIÁVEL 
ausente 

 
presente Kappa 

(p) 
ausente presente Kappa 

(p) 
ausente presente Kappa 

(p) 

n 22 32 32 22 29 25 ausente 

% 100,0 84,2 94,1 84,6 90,6 89,3 

n 0 6 2 4 3 3 

voz grossa 
e voz fraca presente 

% 0,0 15,8 

0,121 
(0,049) 

5,9 15,4 

0,104 
(0,224) 

9,4 10,7 

0,014 
(0,863) 

n 21 29 28 22 29 21 ausente 

% 95,5 76,3 82,4 84,6 90,6 75,0 

n 1 9 6 4 3 7 

rouquidão 
e voz fraca presente 

% 4,5 23,7 

0,151 
(0,055) 

17,6 40,0 

0,0 
(0,816) 

9,4 25,0 

0,163 
(0,105) 

n 19 21 21 19 25 15 ausente 

% 86,4 55,3 61,8 73,1 78,1 53,6 

n 3 17 13 7 7 13 

pigarro e 
ardor na 
garganta presente 

% 13,6 44,7 

0,265 
(0,014) 

38,2 26,9 

0,0 
(0,357) 

21,9 46,4 

0,250 
(0,044) 

n 18 20 21 17 22 16 ausente 

% 81,8 52,6 61,8 65,4 68,8 57,1 

n 4 18 13 9 10 12 

pigarro e 
garganta 
seca presente 

% 18,2 47,4 

0,253 
(0,024) 

38,2 34,6 

0,0 
(0,773) 

31,3 42,9 

0,118 
(0,352) 

n 18 24 24 18 27 15 ausente 

% 81,8 63,2 70,6 69,2 84,4 53,6 

n 4 14 10 8 5 13 

ardor na 
garganta e 
garganta 
seca 

presente 

% 18,2 36,8 

0,157 
(0,129) 

29,4 30,8 

0,014 
(0,909) 

15,6 46,4 

0,315 
(0,009) 

n 22 33 33 22 30 25 ausente 

% 100,0 86,8 97,1 84,6 93,8 89,3 

n 0 5 1 4 2 3 

rouquidão 
voz fraca e 
voz grossa presente 

% 0,0 13,2 

0,100 
(0,076) 

2,9 15,4 

0,138 
(0,084) 

6,3 10,7 

0,047 
(0,533) 

n 20 26 26 20 29 17 ausente 

% 90,9 68,4 76,5 76,9 90,6 60,7 

n 2 12 8 6 3 11 

pigarro, 
ardor na 
garganta e 
garganta 
seca 

presente 

% 9,1 31,6 

0,183 
(0,047) 

23,5 23,1 

0,0 
(0,967) 

9,4 39,3 

0,309 
(0,006) 
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Tabela 14. Distribuição numérica e percentual dos professores, segundo as variáveis relativas à 
referência de número de sintomas e de número de sensação, à queixa vocal, à avaliação de qualidade vocal 
e à avaliação de laringe (n=60). 
 

Nº DE SINTOMAS VOCAIS Nº DE SENSAÇÕES NA 
GARGANTA E NA VOZ 

VARIÁVEL < 2  ≥ 2  Kappa 
(p) 
 

< 3 ≥ 3  Kappa 
(p) 

< 2  ≥ 2  Kappa 
(p) 

< 3 ≥ 3  Kappa 
(p) 

n 16 6 22 0 9 13 12 10 Ausente 

% 52 21 100 0 69 28 71 23 

n 15 23 19 19 4 34 5 33 
Queixa vocal 

Presente 

% 48 79 

0,306 

(0,013) 

50,0 50,0 

0,423 

(<0,0001) 

31 72 

 

0,332 

(0,006) 

 
29 77 

 

 0,435  

(0,001) 

 

n 17 17 23 11 7 27 8 26 Ausente 

% 55 59 56 58 54 57 47 60 

n 14 12 18 8 6 20 9 17 

Avaliação de 
qualidade 
vocal Presente 

% 45 41 

0,0 
(0,768) 

44 42 

0,0 
(0,896) 

46 43 

0,0 
(0,817) 

53 40 

0,0 
(0,345) 

n 20 12 24 8 9 23 10 22 Ausente 

% 64 41 58 42 69 49 59 51 

n 11 17 17 11 4 24 7 21 

Avaliação de 
laringe Presente 

% 36 59 

0,232 
(0,073) 

42 58 

0,146 
(0,235) 

31 51 

0,133 
(0,194) 

41 49 

0,060 
(0,592) 

Kappa: teste de concordância pelo Kappa 
(p): teste de associação pelo qui-quadrado 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 15. Distribuição numérica e percentual dos professores, segundo as variáveis relativas à 
referência de queixa vocal, à avaliação de qualidade vocal e à avaliação de laringe (n=60). 
 

QUEIXA VOCAL 

Ausente Presente Total VARIÁVEL 

n % n % n % 

Kappa 
(p) 

Ausente 13 59,1 21 55,3 34 56,7 Avaliação de 
qualidade vocal Presente 9 40,9 17 44,7 26 43,3 

0,034  

(0,773) 

Ausente 15 68,2 17 44,7 32 53,3 
Avaliação de laringe 

Presente 7 31,8 21 55,3 28 46,7 

0,214 
(0,079) 

Kappa: teste de concordância pelo Kappa 
(p): teste de associação pelo qui-quadrado 
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Tabela 16. Distribuição numérica e percentual dos professores, segundo as variáveis relativas à 
avaliação de qualidade vocal e à avaliação de laringe (n=60). 
 

Alteração na avaliação de laringe 

presente ausente 

Total Alteração na 
avaliação de 

qualidade de voz 
n           % n          % n          % 

presente 19 67,9 7 21,9 26 43,3 

ausente 9 32,1 25 78,1 34 56,7 

TOTAL 28 100,0 32 100,0 60 100,0 

Kappa= 0,462 (p<0,0001) 
 

 

 

Tabela 17. Distribuição percentual da sensibilidade e da especificidade relativas às variáveis de queixa 
vocal e à avaliação de qualidade vocal em relação à avaliação de laringe, considerado o padrão ouro 
(n=60). 
 

 
AVALIAÇÃO DE LARINGE (padrão ouro) 

 
VARIÁVEL 

sensibilidade especificidade 

Queixa vocal 75,0% 46,9% 

Avaliação de qualidade 
vocal 
 

67,9% 78,1% 
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6 DISCUSSÃO  

 

 

Na caracterização da população estudada nesta pesquisa, predominaram 

participantes do sexo feminino, em porcentagens similares às descritas em outros 

estudos nacionais (KYRILLOS et al., 1998; BACHA et al., 1999; OLIVEIRA, 1999; 

GARCIA, 2000; LIMA, 2002; SACCO, 2002; ALVES, 2002; FERREIRA et al., 

2003; BARRETO, 2003; FUESS e LORENZ, 2003; ORTIZ et al., 2004; SCHWARZ 

e CIELO, 2005; RIBEIRO et al., 2006; THOMÉ, 2007) e internacionais (SMITH et 

al., 1997; TAVARES e MARTINS, 2007). Provavelmente, a idéia de que o 

magistério é um dom mais ligado às mulheres (por seu instinto maternal) parece 

vigorar na questão da feminização docente (LELIS, 2001).  

ROY et al. (2004) verificaram que as mulheres, quando comparadas aos 

homens, apresentaram uma prevalência mais elevada de distúrbios vocais durante a 

vida. Isso também foi verificado por SMITH (1998b) e RUSSELL et al. (1998). 

Em 2003, dados estatísticos dos professores no Brasil, realizados pelo 

Ministério da Educação (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP), evidenciaram uma maior proporção de professores do sexo 

feminino na disciplina de língua portuguesa, no entanto, esta proporção diminuia 

gradativamente conforme a série pesquisada aumentava.  

Esse achado também aparece na pesquisa realizada pela UNESCO2 (2004), 

na qual 81,3% eram professoras e 18,6% eram professores. Entretanto, no ensino 

                                                 
2 UNESCO. Disponível em : http//www.unesco.org.br 
Acesso em: 14.12.2007. 
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médio, os homens constituíram 2/3 do corpo docente. Com relação ao estado civil, a 

maioria era casada como também mostram os trabalhos de SIMÕES (2001); LIMA 

(2002); FERREIRA et al. (2003) e ZENARI (2006). 

No que tange a escolaridade, houve uma alta freqüência de professores com 

formação superior. Esse achado foi bem maior que os encontrados nas pesquisas 

realizadas por FERREIRA et al. (2003), ZENARI (2006) e THOMÉ (2007). 

Possivelmente, esse índice maior de docentes com formação superior seja reflexo da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394, de 20/12/1996), que passou a 

exigir dos professores escolaridade em nível superior para atuar em todos os níveis 

da educação, desde a básica. 

Quanto à existência de outra ocupação, a maior parte dos participantes 

relatou não realizar outra atividade além da docência. Esse resultado confirmou o 

estudo de ZENARI (2006), quando verificou que 75% das educadoras não tinham 

outro tipo de trabalho, bem como o de THOMÉ (2007), que registrou 90,5%.  

Entretanto, dos 11 (18,3%) que tinha outra ocupação além do magistério, 

seis (54%) apresentaram alteração na avaliação de qualidade de voz pelo 

fonoaudiólogo e/ou na avaliação de laringe pelo otorrinolaringologista. A maioria 

dessas ocupações também exigia o uso vocal (professor particular em casa, 

coordenador de acampamento educacional, professor de capoeira, vendedor, diretor 

de escola, árbrito de jogos). Este fato confirma que a sobrecarga vocal pode 

desencadear uma alteração vocal. 

Nesta pesquisa, foi observada uma alta freqüência de docentes que trabalha 

entre 20 a 30 horas por semana, carga horária também registrada em outros estudos 

(PORDEUS et al., 1996; SCALCO et al., 1996; SOUZA e FERREIRA, 2000; 
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ALVES, 2002; SACCO, 2002; FERREIRA et al., 2003; ORTIZ et al., 2004; 

FERREIRA e BENEDETTI, 2007).  Esses dados divergem dos encontrados por 

SIMÕES (2001) e ZENARI (2006), que investigaram educadoras de creche, onde 

habitualmente a jornada é maior do que nos demais níveis de ensino. 

Verificou-se também que 28,8% dos docentes apresentaram carga horária 

maior que 40 horas por semana e 25,4% entre 30 a 40 horas/semanais. Esse achado é 

preocupante, pois CASTRO et al. (2006) mostraram que a presença de nódulos 

predominou em docentes com carga horária de 30 a 40 horas por semana, enquanto a 

disfonia funcional aparece em professores com 20 horas/aula.  

Dos 17 professores que relataram trabalhar mais de 40 horas, seis (35,2%) 

tiveram alteração na avaliação realizada pelo fonoaudiólogo e pelo 

otorrinolaringologista, sete (41,2%) apenas pela avaliação fonoaudiológica e nove 

(53%) pela avaliação de laringe.   

No estudo de SOUZA e FERREIRA (2000), a carga horária superior a 25 

horas/aula por semana mostrou-se fortemente associada a alguns sintomas estudados 

(rouquidão, cansaço ao falar, irritação na garganta e perda de voz). As autoras 

concluíram que uma grande demanda vocal e que acarrete o uso incorreto da voz, 

principalmente em atividades que exigem muito esforço, pode resultar em sintoma 

vocal negativo. 

A idade dos professores estudados por esta pesquisa variou de 24 a 66 anos, 

com média de 41, 6 anos, idade que se caracteriza pelo final da eficiência vocal em 

muitos indivíduos. Esses dados são semelhantes aos encontrados em estudos 

nacionais (GRILLO e PENTEADO, 2005; LEMOS e RUMEL, 2005; RIBEIRO et 

al., 2006; COSTA et al., 2007; THOMÉ, 2007) e internacionais (SMITH et al., 
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1998b; RUSSELL et al., 1998; KOOIJMAN et al., 2006; SLIWINSKA-

KOWALSKA et al., 2006). Além disso, eles são superiores aos encontrados nas 

pesquisas de TENOR et al. (1999), BACHA et al. (1999), SIMÕES et al. (2000) e 

SIMÕES (2001), que investigaram docentes que lecionavam em nível infantil. 

O trabalho realizado pela UNESCO3 (2004) com 500 professores de escolas 

públicas e privadas, de diversos estados brasileiros, mostrou que a média de idade 

desse profissional no Brasil é de 37,8 anos, idade próxima a encontrada por esta 

pesquisa. 

ROY et al. (2004) observaram que os docentes apresentaram maior chance 

de referir problema vocal no presente conforme a idade aumenta, da mesma forma 

que ORTIZ et al. (2004) verificaram que os professores com alteração vocal são um 

pouco mais velhos do que os sem alteração. 

A média de tempo de magistério dos participantes deste estudo foi de 14,9 

anos (mínimo de um ano e máximo de 35 anos), como na pesquisa de SLIWINSKA-

KOWALSKA et al. (2006). Na literatura, há pesquisas com tempo inferior (SMITH 

et al., 1997; BACHA et al., 1999; TENOR et al., 1999; OLIVEIRA, 1999; SOUZA e 

FERREIRA, 2000; GARCIA, 2000; ALVES, 2002; GRILLO e PENTEADO, 2005; 

LEMOS e RUMEL, 2005; ZENARI, 2006; THOMÉ, 2007; COSTA et al., 2007), ou 

superior (SMITH et al., 1998a; SMITH et al., 1998b; DRAGONE et al., 1999 e 

ORTIZ et al., 2004; KOOIJMAN et al., 2006). Essas diferenças podem se justificar 

por serem pesquisas de diversos cortes transversais, com características específicas 

de amostra e realizadas em realidades diferentes.  

                                                 
3 UNESCO. Disponível em: http://www.unesco.org.br 
Acesso em: 14.12.2007. 
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Entretanto, ORTIZ et al. (2004) mostraram que os professores com 

alteração vocal tinham em média 11,8 anos de atividade docente e os sem alteração 

tinham 7,4 anos. KOOIJMAN et al. (2006) também verificaram uma diminuição das 

queixas vocais conforme aumentavam os anos de atuação.  

No que se refere ao número de escolas em que trabalharam durante a 

carreira, os participantes desta pesquisa relataram uma média de sete, número 

próximo ao encontrado por FERREIRA e BENEDETTI (2007), que investigaram 

docentes que atuaram em cinco escolas durante a vida.  

Com relação ao número de escolas em que trabalham atualmente, neste 

estudo, os professores citaram, em média, duas escolas, dado semelhante ao 

encontrado nas pesquisas de ALVES (2002) e THOMÉ (2007). Por outro lado, os 

professores pesquisados por SOUZA e FERREIRA (2000), SIMÕES (2001), 

FERREIRA et al. (2003), FERREIRA e BENEDETTI (2007) referiram que atuavam 

apenas em uma escola. Também a pesquisa realizada pela UNESCO (2004) revelou 

que 60% de docentes de vários estados brasileiros declararam trabalhar em apenas 

uma escola. Esse dado foi inesperado, uma vez que o senso comum aponta o 

contrário e há reportagens noticiando que os baixos salários obrigam os professores a 

várias jornadas de trabalho.  

Além disso, os participantes deste estudo relataram que trabalhavam na 

escola pesquisada, em média, há 5,1 anos. Esse achado foi compatível à pesquisa de 

THOMÉ (2007), em que o tempo médio de trabalho na escola foi de 4,4 anos. 

A prevalência de distúrbio de voz auto-referido pelos docentes (63,3%) foi 

semelhante à encontrada por THOMÉ (2007) e FERREIRA et al. (2003), bem como 

a pesquisas internacionais feitas por ROY et al. (2004) e KOOIJMAN et al. (2006). 
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Essa porcentagem mostra-se superior, ao ser comparada com as pesquisas feitas por 

BACHA et al. (1999), TENOR et al. (1999), BARRETO (2003), ORTIZ et al. 

(2004), SCHWARZ e CIELO (2005), FERREIRA e BENEDETTI (2007), e inferior 

aos achados encontrados por KYRILLOS et al. (1998), OLIVEIRA (1999), GARCIA 

(2000), SIMÕES et al. (2000), SIMÕES (2001), SACCO (2002), ALVES (2002), 

LIMA (2002), FUESS e LORENZ (2003), LEMOS e RUMEL (2005), CASTRO et 

al. (2006),  RIBEIRO et al. (2006), ZENARI (2006) e SLIWINSKA-KOWALSKA et 

al. (2006). Essas discrepâncias podem estar relacionadas, entre outros aspectos, aos 

fatores organizacionais e ambientais, ou mesmo a diferenças metodológicas 

existentes em cada pesquisa. Tal fato evidencia a multifatoriedade que envolve o 

distúrbio de voz (FERREIRA, 2004).   

É importante salientar que, da mesma forma que no estudo de TENOR et al. 

(1999), muitos professores participantes desta pesquisa não referiram alteração vocal, 

mas apresentaram diversos sintomas em relação a sua voz.  

Já dos 38 (63,3%) docentes que citaram distúrbio de voz, menos da metade 

relatou ter feito tratamento especializado (34,2%). Isso ocorreu também nos 

trabalhos realizados por SCALCO et al. (1996), LIMA (2002), ALVES (2002), 

FERREIRA et al. (2003), BARRETO (2003), THOMÉ (2007). Esse achado se 

contrapõe, porém, ao estudo de FERREIRA e BENEDETTI (2007), que obtiveram 

relato de maior número de professores procurando por tratamento.  

Entre os tratamentos relatados, o medicamentoso prevaleceu na população 

(76,9%), seguido da fonoterapia (53,8%) e da cirurgia (7,7%). Na pesquisa de LIMA 

(2002), houve significância estatística entre o tipo de tratamento realizado e a 

alteração auto-referida pelos docentes. 
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A maioria dos professores estudados realizou tratamento medicamentoso, 

assim como nos trabalhos de ALVES (2002), FERREIRA et al. (2003), BARRETO 

(2003) e FERREIRA e BENEDETTI (2007), o que não necessariamente está 

associado a uma consulta médica, pois muitos que não passaram pelo 

otorrinolaringologista referiram o uso de remédios. Este fato pode indicar a presença 

de automedicação, o que é preocupante por conta dos riscos que isso pode gerar. A 

maioria dos estudos indica a procura, principalmente, de remédios caseiros, sprays e 

pastilhas, e não de medicamentos propriamente ditos (BAPTISTA e FERREIRA, 

1993; OLIVEIRA et al., 1995; FABRON e OMOTE, 2000; VIOLA et al., 2000). 

Vale ressaltar que, apesar da predominância do uso de medicamentos, o 

tratamento fonoaudiológico foi realizado por grande parte dos participantes da 

pesquisa (53,8%), fato que diverge dos achados encontrados por SOUZA e 

FERREIRA (2000), ALVES (2002), FERREIRA e BENEDETTI (2007). Isso mostra 

que a população da presente pesquisa está mais sensibilizada em relação aos 

cuidados vocais, ao ser comparada a de outros estudos. Cabe lembrar sua 

proximidade com o profissional fonoaudiólogo, que a assessora na inclusão de 

deficientes auditivos nas salas de aula. 

Alguns autores, como MITCHELL (1994), acreditam que os docentes têm 

muita tolerância para usar a voz disfônica e que isso faz com que demorem muito 

para procurar tratamento especializado. Outros, como URRUTIKOETXEA et al. 

(1995), acham que a voz com alterações se torna habitual para o professor, que deixa 

de se preocupar com isso. Entretanto, MARTIN e DARNLEY (1996) afirmam que o 

fato de serem professores já implicaria a predisposição de ter distúrbios de voz, pois 

apenas aqueles que tiverem “mais sorte” terão menos problemas. Essa situação 
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distancia os professores de possíveis tratamentos. Já STEMPLE (1993) acredita que 

os docentes não têm outra escolha a não ser continuar trabalhando com a voz 

alterada, pois, caso contrário, estarão arriscando sua fonte de renda e podem ter a 

reputação prejudicada, já que as pessoas poderão duvidar de sua recuperação, além 

do receio de muitos quanto aos afastamentos ou licenças médicas. 

Dos 25 docentes que responderam o quesito “tempo de alteração vocal”, 

grande parte citou de zero a cinco meses (44%) e mais de quatro anos (28%). Este 

achado foi similar ao encontrado por FERREIRA e BENEDETTI (2007). Porém, 

diverge das porcentagens registradas por SIMÕES (2001), SACCO (2002), LIMA 

(2002), ALVES (2002) e LEMOS e RUMEL (2005). 

Dos sete sujeitos que citaram que seu distúrbio vocal estava presente a mais 

de quatro anos, seis (85,7%) deles apresentaram alteração vocal na avaliação 

realizada pelo fonoaudiólogo e/ou pelo otorrinolaringologista, e apenas dois 

realizaram tratamento especializado. 

Os professores revelaram que o início do problema vocal foi marcado por 

uma alteração do tipo vai e volta (36,1%), fato que também aparece nos estudos de 

SIMÕES (2001), LIMA (2002), ALVES (2002), SACCO (2002), FERREIRA et al. 

(2003), FERREIRA e BENEDETTI (2007). Entretanto, na pesquisa de LIMA 

(2002), houve significância estatística entre o início do problema e a alteração auto-

referida. Isso pode fazê-los acreditar que a voz sempre ficará boa após um período 

ruim, sem haver necessidade de procurarem o auxílio de um especialista. 

No que tange às causas do problema de voz, foi observado que, na amostra 

deste estudo, o fator mais referido foi o uso intensivo da voz (84,6%). Esse dado vai 

ao encontro de outras pesquisas (SIMÕES, 2001; SACCO, 2002; ALVES, 2002; 
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FERREIRA et al., 2003), embora alguns com porcentagens inferiores (LIMA, 2002; 

FERREIRA e BENEDETTI, 2007). Foi encontrada relação estatisticamente 

significativa entre o abuso vocal e o relato de alteração vocal nas pesquisas de LIMA 

(2002) e ORTIZ et al. (2004). 

Acredita-se que somente a presença do uso excessivo da voz não determina 

um distúrbio vocal, mas sim este comportamento em conjunto com o esforço vocal 

contínuo e o desconhecimento de técnicas vocais (SOUZA e FERREIRA, 2000). 

A evolução da alteração vocal tem se mantido igual na opinião dos 

professores participantes da pesquisa (48,5%). Esse achado vai ao encontrado dos 

estudos de FERREIRA et al. (2003), BARRETO (2003), FERREIRA e BENEDETTI 

(2007) e divergiu do trabalho de LIMA (2002), em que prevaleceram professores que 

relataram picos de melhora e piora (32,3%). 

 Os participantes mencionaram um valor discreto (45,7%) para a alteração 

vocal, entretanto, 38,2% referiram um grau moderado. Ao confrontar este dado com 

os apresentados nas outras pesquisas, notou-se semelhança com a realizada por 

FERREIRA e BENEDETTI (2007), que encontraram 54,2% de docentes apontando 

grau leve para sua alteração. Esses achados divergiram dos trabalhos de ALVES 

(2002), LIMA (2002) e FERREIRA et al. (2003), nos quais a maioria dos professores 

citou valor moderado para a sua alteração vocal. 

Dos professores que referiram valor moderado (38,2%) ou severo (17,6%) 

para sua alteração vocal, 42% apresentaram este distúrbio tanto na avaliação 

fonoaudiológica de qualidade vocal quanto na avaliação otorrinolaringológica de 

laringe. Quando esse percentual é somado ao dos docentes que apresentaram 

alteração vocal firmada apenas pelo fonoaudiólogo, há um aumento do índice para 
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58%. Esse índice sobe para 68% quando é somado ao número de professores que 

tiveram a avaliação alterada firmada só pelo otorrinolaringologista. Dessa forma, 

quando o professor menciona um valor moderado ou severo para sua alteração vocal, 

os fonoaudiólogos e os otorrinolaringologistas devem ficar alertas, pois isso pode ser 

um indicativo da presença de alguma alteração vocal e/ou laríngea.  

Segundo COSTA et al. (2000), o professor, comparado com outros 

profissionais da voz (atores, cantores e radialistas, por exemplo), necessita de menor 

requinte vocal, pois não precisa fazer uso de modificações muito específicas do 

padrão de voz e, assim, um distúrbio vocal teria menos repercussão em sua carreira, 

já que a voz não é determinante para seu sucesso profissional. Porém, sabe-se que ela 

é fundamental para o docente, porque é o seu principal veículo de expressão na 

transmissão de conhecimentos e na formação dos alunos e, na sua ausência, o 

professor fica incapacitado para exercer sua profissão. 

No que diz respeito à variação vocal, 37,8% dos docentes afirmaram que a 

voz está melhor pela manhã e vai piorando, e 35,6% disseram que a voz fica pior 

pela manhã e melhora ao longo do dia. Esses dados foram similares aos das 

pesquisas realizadas por SIMÕES (2001), ALVES (2002), LIMA (2002), SACCO 

(2002) e FERREIRA et al. (2003). Entretanto, eles se contrapõem ao estudo 

realizado por FERREIRA e BENEDETTI (2007). Esses achados são importantes 

uma vez que apontam duas realidades opostas na população estudada por esta 

pesquisa.  

O primeiro grupo parece apresentar mudanças na qualidade vocal após 

períodos longos falando em intensidade excessiva, em freqüências diferentes, com 

excesso de tensão ou mesmo na presença de alteração laríngea, ou seja, a fadiga 
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vocal, que ocorre gradativamente ao longo do dia, não se apresenta pela manhã 

(GOTAAS e STAR, 1993). Acredita-se que foi isso que ocorreu com cerca da 

metade dos docentes deste estudo. O segundo grupo caracteriza-se pelo que 

normalmente ocorre no funcionamento de nosso organismo, ou seja, as pregas vocais 

pela manhã ficam mais volumosas por causa do período que passaram sem o uso 

vocal, mas ao longo do dia elas se ativam e, consequentemente, há uma melhora da 

voz.  

A maioria dos participantes deste estudo referiu que as outras pessoas, ao 

escutarem sua voz, não apresentavam nenhuma reação (61,7%). Fato semelhante 

também foi constatado por FERREIRA et al. (2003), em 47,2% dos docentes que 

pesquisaram.  

Quanto às faltas ao trabalho por distúrbio de voz, 43,3% citaram que 

faltaram por esse motivo, e esse dado foi compatível com os trabalhos de SMITH et 

al. (1997) e TAVARES e MARTINS (2007). Esse resultado foi superior ao estudo de 

THOMÉ (2007), em que 28,1% dos professores relataram que faltaram ao trabalho 

devido a distúrbio vocal, assim como ao de SIMÕES (2001), em que 29,7% dos 

professores se ausentaram do trabalho por essa mesma razão, e ao estudo de LEMOS 

e RUMEL (2005), que registrou 15,2%. Entretanto, SMITH (1998b) e THOMÉ 

(2007) verificaram que boa parte da população restringiu suas atividades (39% e 

43,9%, respectivamente).  

Os professores participantes desta pesquisa faltaram, em média, quatro dias 

em três momentos diferentes em sua carreira. No estudo de THOMÉ (2007), uma 

pequena parte (12,5%) teve de uma a três faltas nos últimos seis meses e 21,2% 

relataram que foram afastados das atividades laborais.  
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Esses achados apontam que os professores não faltam, ainda que apresentem 

algum problema vocal. Segundo AUGSPACH (1992), provavelmente os docentes 

faltam apenas o suficiente para que a voz volte e lhes dê as mínimas condições para o 

trabalho, independente de estarem totalmente recuperados, o que pode ocasionar uma 

recidiva.  

LUZ e GREEN (1997) consideram os atestados médicos (faltas ao trabalho, 

atribuídas a doenças ou acidentes) importantes e convenientes indicadores de atitudes 

de saúde e de doença dos trabalhadores. De acordo com os autores, as faltas médicas 

variam de país para país e para distintas populações. Elas são atribuídas às doenças 

em 60 a 70% dos casos e de 7 a 20% a ferimentos. 

Em relação à impressão com sua própria voz, 61% referiram estarem 

satisfeitos, da mesma forma que os dados encontrados nos estudos de PORDEUS et 

al. (1996), BARRETO (2003), GRILLO e PENTEADO (2005), PENTEADO e 

PEREIRA (2007). Tal fato diverge, porém, do estudo de FERREIRA et al. (2003), 

em que 69,4% afirmaram não estar satisfeitos com sua voz e gostariam de mudá-la. 

Também não é compatível com a pesquisa de SCHWARZ e CIELO (2005), na qual a 

maioria dos professores deu opiniões negativas sobre sua voz.  

Esse achado é preocupante, quando comparado com os dados de avaliação, 

tanto na fonoaudiológica como na otorrinolaringológica, pois observa-se que, mesmo 

na presença de alterações vocais e laríngeas, há uma parcela (47,4%) de professores 

satisfeitos com sua voz. 

Nesta pesquisa, 56,1% dos professores receberam alguma orientação sobre 

os cuidados com a voz, e esse achado divergiu dos trabalhos de SCALCO et al. 

(1996), ALVES (2002), LIMA (2002) e BARRETO (2003), que encontraram 
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porcentagens menores. Esse dado indica que as escolas do presente estudo eram 

diferenciadas, uma vez que essa não é a realidade normalmente encontrada. Mais 

uma vez pode-se hipotetizar que a presença da assessoria das fonoaudiólogas nessas 

escolas possa ter colaborado para a troca de informações entre os professores. No 

teste das diferenças entre proporções populacionais realizado por SCHWARZ e 

CIELO (2005), houve significância estatística em favor do não conhecimento sobre o 

processo de fonação e os cuidados com a voz. 

Dos 60 participantes, 48,3% citaram dois ou mais sintomas vocais e houve 

uma média de quatro para cada professor. Tais achados coincidem com os estudos de 

SAPIR et al. (1993) e THOMÉ (2007), pois também neles mais da metade da 

amostra referiu quatro ou mais sintomas. Dados inferiores foram encontrados nos 

estudos de SMITH et al. (1997) e SLIWINSKA-KOWALSKA et al. (2006).  

Também foi observado que 31,7% dos docentes apontaram três ou mais 

sintomas. Dados superiores foram registrados por OLIVEIRA (1999), pois, em seu 

estudo, 92% dos participantes apresentaram queixa de três ou mais sintomas vocais 

(apenas 8% referiram menos de duas queixas). Dados inferiores foram encontrados 

por PORDEUS et al. (1996), no qual apenas 12,5% referiram esse fato.  

Os sintomas vocais mais freqüentes na população aqui estudada foram: 

rouquidão (43,3%), voz grossa (30%) e voz fraca (30%). O sintoma de rouquidão foi 

o mais expressivo nesta amostra e tal achado vai ao encontro de diversas pesquisas 

nacionais (SCALCO et al., 1996; BACHA et al., 1999; SOUZA e FERREIRA, 2000; 

SIMÕES, 2001; SACCO, 2002; ALVES, 2002; LIMA, 2002; FERREIRA et al., 

2003; BARRETO, 2003; LEMOS e RUMEL, 2005; ZENARI, 2006; THOMÉ, 2007) 

e internacionais (SMITH et al., 1997; SMITH et al., 1998a; SMITH et al., 1998b e 
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SLIWINSKA-KOWALSKA et al., 2006). Na maioria dos estudos, constata-se que a 

rouquidão é um dos principais sintomas de distúrbio vocal, sendo considerada um 

fator predisponente de um distúrbio vocal de ordem funcional. 

O sintoma de voz fraca (30%), que aparece na seqüência da prevalência, é 

referido também em pesquisas internacionais (SMITH et al., 1997; SMITH et al., 

1998a; SMITH et al., 1998b), porém com índices menores.  

Não foi encontrado trabalho que tenha relatado a presença de voz grossa 

como sintoma mais freqüente entre os professores, mas, nesta pesquisa, ela aparece 

em percentual igual ao de voz fraca (30%). É importante lembrar que a voz grossa e 

rouca são consideradas, por leigos, semelhantes.  

Entende-se que a pessoa que apresenta voz fraca caracteriza-se por uma voz 

sem projeção e com volume reduzido, o que conduz a um esforço vocal. Acredita-se 

que uma voz fraca para um profissional da voz como o professor, que necessita 

muito dela para desenvolver seu trabalho, acaba por levá-lo a compensar essa 

deficiência com esforço vocal, como apontou BRUNETTO et al. (1986), o que pode 

gerar um distúrbio de voz de ordem funcional.  

A seguir, foi feito o cruzamento das variáveis aqui pesquisadas, ou seja, o 

relato de sintomas vocais pelos professores e as três avaliações realizadas. 

 Houve associações estatisticamente significativas entre os sintomas de 

rouquidão, perda de voz, falha na voz, voz grossa e voz fraca e a queixa vocal 

referida pelo professor no questionário.  No entanto, apenas o sintoma de rouquidão 

esteve relacionado com a presença de queixa vocal auto-referida, pois, dos 38 

docentes com queixa vocal, 22 relataram este sintoma. Esses achados concordam 

com os dados dos estudos de ZENARI (2006), no qual foi encontrada associação 
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significativa somente para o sintoma de rouquidão, e de LIMA (2002), em que foram 

registradas relações significativas para o sintoma de rouquidão, além do sintoma de 

voz grossa. 

 Não foi encontrada associação estatisticamente significativa entre a 

referência aos sintomas vocais e a avaliação de qualidade vocal realizada pelo 

fonoaudiólogo. Apenas o sintoma de rouquidão teve associação estatisticamente 

significativa com a detecção de alteração laríngea pelo otorrinolaringologista, isto é, 

a presença de rouquidão está associada à presença de lesão laríngea. Esse achado vai 

para a mesma direção do estudo de COSTA et al. (2007), em que foram encontradas 

alterações laríngeas em 55% dos docentes sintomáticos, entretanto, apenas 22% dos 

assintomáticos as apresentaram. 

Em relação ao número de sintomas vocais, houve associação 

estatisticamente significativa entre a presença de dois ou mais sintomas e o relato de 

queixa vocal. Com esse mesmo número de sintomas, observou-se uma tendência dos 

docentes a apresentarem lesão de laringe. O relato de três ou mais sintomas 

apresentou associação estatisticamente significativa à queixa vocal. 

As principais sensações na garganta e na voz mais citadas pelos professores 

foram: pigarro (60%), garganta seca (55%), ardor na garganta (43,3%).   

A sensação de pigarro foi a mais referida nesta população, e tal achado foi 

compatível com o estudo de FERREIRA e BENEDETTI (2007). O ato de pigarrear é 

considerado um hábito vocal inadequado, pois pode contribuir para o aparecimento 

de lesões nas pregas vocais, em razão do atrito que provoca irritação e descamação 

do tecido. É geralmente encontrado em portadores de distúrbios de voz e é sinal de 
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hidratação insuficiente, como a sensação de garganta seca (BEHLAU e PONTES, 

2001).  

Sobre a sensação de ressecamento na garganta, os dados apresentados neste 

trabalho foram similares aos relatados por OLIVEIRA (1999), SIMÕES (2001), 

SACCO (2002), FERREIRA et al. (2003) e THOMÉ (2007).  

Com relação à presença de ardor na garganta, algumas pesquisas referiram 

valores inferiores (SCALCO et al., 1996; TENOR et al., 1999) e outras, superiores 

(LEMOS e RUMEL, 2005) aos encontrados neste estudo.  

Essas três sensações (pigarro, garganta seca e ardor na garganta) podem 

estar associadas ao fato de os professores falarem muito e à necessidade de superar a 

presença de ruído forte. Embora não fosse objetivo desta pesquisa analisar os fatores 

ambientais e os hábitos vocais, os dados mostraram que 100% dos participantes 

citaram a presença de ruído no ambiente de trabalho, 90% referiram falar muito e 

33,3% afirmaram beber água diariamente durante o uso vocal. Sabe-se que esses 

fatores podem acentuar a freqüência ou a intensidade dessas sensações e sintomas. 

Além disso, em Sorocaba há uma grande concentração de indústrias, e 

consequentemente de poluentes, o que também pode contribuir para o registro dessas 

sensações. 

A literatura internacional aponta que a dor ao falar pode indicar a presença 

de abuso vocal com excessiva atividade muscular do pescoço, de lesões nas pregas 

vocais, de infecções ou mesmo de refluxo gastroesofágico (SATALOFF et al., 1993).  

SLIWINSKA-KOWALSKA et al. (2006) acredita que, em relação aos 

outros profissionais, o professor se destaca pela alta demanda vocal, pela presença de 
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rouquidão crônica e recorrente, perda de voz e sensações de garganta seca, bolo na 

garganta e tosse seca permanente. 

Os índices encontrados sobre a referência a sensações na garganta e na voz 

foram bem maiores que os sintomas vocais, no presente trabalho. Isso pode indicar 

que os indivíduos que não referiram queixa vocal, mas apontaram algumas sensações 

são professores com predisposição a ter alteração vocal, se não forem atendidos em 

suas necessidades quanto aos cuidados com a voz. 

Foi encontrada associação estatisticamente significativa entre o registro 

auto-referido de queixa vocal e as sensações de pigarro, garganta seca, esforço ao 

falar, ardor na garganta e dor ao engolir. Também houve associação estatisticamente 

significativa entre o achado de qualidade vocal alterada e a sensação de cansaço ao 

falar. 

Além disso, ocorreu relação estatisticamente significativa entre as sensações 

de dor ao falar e ardor na garganta e a avaliação de laringe alterada. É importante 

lembrar que essas sensações podem estar relacionadas tanto à lesão nas pregas 

vocais, como à presença de refluxo gastroesofágico, presente em 13,3% da 

população aqui estudada. 

Quanto ao número de sensações, houve associação estatisticamente 

significativa entre a presença de queixa vocal auto-referida tanto com duas ou mais 

sensações quanto com três ou mais sensações. Foi observada uma tendência dos 

docentes que referiram três ou mais sensações a apresentarem também avaliação de 

laringe alterada. 

A análise estatística que comparou a presença de sintomas e sensações com 

as avaliações de qualidade vocal e laríngea indicou que o cansaço ao falar teve 
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significância com a primeira avaliação (a de qualidade vocal), e o sintoma de 

rouquidão e a sensação de dor ao falar tiveram significância com a avaliação de 

laringe. Os dados encontrados indicam que, frente a necessidade de diminuir o tempo 

de triagem, esses sintomas e sensações são relevantes para o levantamento de 

distúrbio vocal e deverão merecer maior atenção nas ações fonoaudiológicas junto a 

professores. Além disso, esses dados apontam que o número de sintomas/sensações 

não parece ser importante, fato que diverge da pesquisa realizada por PORDEUS et 

al. (1996). 

Nesta pesquisa, a porcentagem de professores com distúrbio vocal 

confirmado por avaliação de qualidade vocal (43,3%) foi similar ao estudo nacional 

de SCALCO et al. (1996) e ao internacional de SLIWINSKA-KOWALSKA et al. 

(2006). Foi inferior a vários estudos da literatura nacional (KYRILLOS et al., 1998; 

OLIVEIRA, 1999; DRAGONE et al., 1999; SIMÕES, 2001; SCHWARZ e CIELO, 

2005; ZENARI, 2006; THOMÉ, 2007; TAVARES e MARTINS, 2007) e superior a 

verificada por BACHA et al. (1999) e LEMOS e RUMEL (2005). Apesar dessas 

divergências, pode-se concordar com DE BODT et al. (1998), para os quais a 

prevalência de distúrbio vocal em professores geralmente é estimada em torno de 

50%. Esse fato é preocupante, pois muitos professores acabam por reduzir as 

atividades em decorrência de sua condição vocal, como foi constatado nas pesquisas 

de SMITH et al. (1998b) e de THOMÉ (2007). 

Essa diversidade nos valores parece indicar que o uso de diferentes escalas 

pode gerar resultados variados, o que dificulta a mensuração do dano que o distúrbio 

vocal propicia à saúde do professor no Brasil. Esse fato foi também encontrado na 

literatura internacional por MATTISKE et al. (1998), quando, ao fazerem um 
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levantamento dos trabalhos de prevalência de distúrbio de voz nos Estados Unidos, 

encontraram uma variação de 21% a 80% de alterações vocais em docentes de pré-

escola, de primeiro grau e de segundo grau. Porém, eles sentiram dificuldade em 

fazer uma comparação desses achados, uma vez que foram usados diferentes critérios 

para determinar a presença do distúrbio vocal.  Assim, verifica-se a necessidade de 

uniformizar esses critérios para diferenciar voz alterada (com distúrbio de voz) de 

voz não alterada.  

Vale ressaltar que os estudos de ZENARI (2006) e THOMÉ (2007) 

utilizaram a escala GRBAS. TAVARES e MARTINS (2007) e o presente estudo 

usaram a escala GIRBAS (adaptação). Já os demais autores englobaram a fonte e o 

filtro na avaliação dos parâmetros de análise da fonação.  

Os aspectos mais presentes na qualidade vocal dos docentes participantes 

desta pesquisa foram: rugosidade (40%) e soprosidade (28,3%). Esses achados foram 

compatíveis com os estudos de THOMÉ (2007), que usou a escala GRBAS, e de 

TAVARES e MARTINS (2007), que usaram a mesma escala empregada por este 

trabalho, ou seja, a GIRBAS. SCALCO et al. (1996) e OLIVEIRA (1999), apesar de 

não terem utilizado a escala GIRBAS, encontraram dados semelhantes. No estudo de 

ZENARI (2006), o índice de soprosidade foi maior que o da rugosidade, e isso pode 

ser justificado pela presença exclusiva de mulheres em sua amostra. 

Neste trabalho, a prevalência de participantes com alteração laríngea 

diagnosticada por exame de videolaringoscopia (46,7%) coincidiu com o estudo 

realizado por SCHWARZ e CIELO (2005) e foi superior aos estudos feitos por 

LEMOS e RUMEL (2005), COSTA et al. (2007) e SLIWINSKA-KOWALSKA et 

al. (2006). Por outro lado, foi inferior aos resultados encontrados por KYRILLOS et 
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al. (1998), BACHA et al. (1999), OLIVEIRA (1999), FUESS e LORENZ (2003), 

RIBEIRO et al. (2006), CASTRO et al. (2006) e TAVARES e MARTINS (2007). 

Porém, estes valores superiores podem ser justificados pela metodologia da maioria 

dessas pesquisas, uma vez que a amostra que se submeteu ao exame de laringe era 

bem menor que a população inicial. Em alguns desses casos, antes de realizar o 

exame, o pesquisador já selecionava os professores por meio de um questionário e/ou 

uma avaliação fonoaudiológica, ou seja, apenas aqueles sujeitos que apresentavam 

alguma queixa vocal e/ou alteração vocal na avaliação fonoaudiológica eram 

submetidos a avaliação otorrinolaringológica.  

Embora não fosse objetivo desta pesquisa descrever as lesões de pregas 

vocais encontradas pelo exame de nasolaringoscopia, observou-se nos docentes 

presença de hiperemia (10), sinais de refluxo gastroesofágico (8), edema (5), nódulos 

(5), lesão estrutural mínima (5), constrição ântero-posterior (4), espessamento (4), 

vasculo-disgenesia (3), fenda triangular médio-posterior (2), fenda triangular 

posterior (2), fenda fusiforme (2), cisto (2), fenda triangular ântero-posterior (1), 

fenda em ampulheta (1), laringite crônica (1), sulco vocal (1), paralisia (1). 

Os valores encontrados nesta pesquisa mostram a necessidade de implantar 

um programa de saúde vocal no município de Sorocaba. DRAGONE et al. (1999), 

num estudo do tipo longitudinal, verificaram que 65,2% dos professores pioraram 

sua qualidade vocal, num período de dois anos, e os estudos realizados por ZENARI 

(2006) e BOVO et al. (2006) comprovaram a eficácia de programas de intervenção. 

São discutidas, a seguir, as associações estatisticamente significativas entre 

os três tipos de instrumentos utilizados nesta pesquisa: avaliação autoperceptiva 
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(queixa vocal), avaliação fonoaudiológica de qualidade vocal e avaliação 

otorrinolaringológica de laringe. 

Houve associação estatisticamente significativa entre a avaliação de laringe 

e a de qualidade vocal, tanto no que diz respeito ao grau global de alteração vocal, 

como nos aspectos de rugosidade e de soprosidade. A presença dessa associação 

pode ser explicada pela metodologia empregada neste trabalho, ou seja, as duas 

avaliações – da qualidade vocal e de laringe – consideraram uma mesma região, ou 

seja, a fonte de fonação (laringe). 

Numa análise mais detalhada entre a presença de alteração, quer na 

qualidade vocal quer na laringe, e o relato de sintomas, pode-se constatar que dos 19 

professores participantes desta investigação com alteração nas duas avaliações 

(fonoaudiológica e otorrinolaringológica), 13 (68,4%) citaram menos de três 

sintomas, nove (50%) menos de dois sintomas e seis (31,6%) não apontaram sintoma 

algum. Mais uma vez, os dados evidenciam que não é o número de sintomas que 

deve ser levado em conta, como preconizou PORDEUS et al. (1996), ao comentar 

que a prática fonoaudiológica considera que três ou mais sintomas vocais são fatores 

indicativos de distúrbio vocal.  

Um terço do grupo aqui estudado mostra que o professor não está atento 

para o distúrbio vocal, não percebendo a presença de sintomas que o caracteriza. Tal 

fato reforça a necessidade de ações de promoção de saúde e prevenção de distúrbio 

vocal, principalmente no momento de sua formação, quando o docente poderia ser 

sensibilizado para essas questões. 

Não houve relação estatisticamente significativa entre a autopercepção da 

alteração vocal e a avaliação de qualidade vocal alterada confirmada pelo 
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fonoaudiólogo e houve apenas uma tendência na relação com a avaliação de laringe. 

SIMÕES et al. (2000), SIMÕES (2001) e ZENARI (2006), que pesquisaram o 

mesmo grupo, ou seja, educadoras de creche, encontraram correlação entre a queixa 

auto-referida e a avaliação fonoaudiológica. KYRILLOS et al. (1998) encontraram 

correlação entre a queixa e a alteração laríngea, embora não tenham realizado análise 

estatística e seu estudo contasse com uma amostra pequena e específica de 

professores de educação física.  

Neste estudo, a correlação entre a avaliação de qualidade vocal e de laringe 

teve a seu favor o fato de ambas considerarem, para a análise de distúrbio vocal, 

somente a fonte de fonação. Entretanto, quando se comparou esses dados com a 

queixa auto-referida, provavelmente sintomas de outra natureza, como os aspectos 

relacionados ao filtro (ressonância, projeção, articulação, entre outros), ou à 

respiração, foram considerados pelos professores. 

Na análise de concordância entre a avaliação autoperceptiva e o número de 

sintomas/sensações, foram encontrados valores de p estatisticamente significativos, 

embora com concordância intermediária na análise de três sintomas/sensações, e 

baixa, na presença de dois sintomas/sensações. Entre a avaliação de qualidade vocal 

ou de laringe e o número de sintomas/sensações, foi registrada concordância baixa. 

Para exemplificar, dos 25 professores que não apresentaram alteração vocal, tanto na 

avaliação fonoaudiológica quanto na otorrinolaringológica, seis (24%) citaram três 

ou mais sintomas, e 16 (64%) referiram de um a cinco sintomas vocais. Isso reforça a 

afirmação de que o número de sintomas não tem relevância em um diagnóstico de 

distúrbio vocal. 
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A concordância entre a queixa vocal referida pelo próprio professor e a 

avaliação de qualidade vocal foi fraca (Kappa=0,03; p=0,773), e o mesmo ocorreu 

em relação ao exame de laringe (Kappa=0,21; p=0,079), no presente trabalho. 

LEMOS e RUMEL (2005) também não encontraram relação estatisticamente 

significativa entre a presença de distúrbio vocal, registrada nas avaliações 

fonoaudiológica e otorrinolaringológica, e a percepção desse distúrbio por parte dos 

professores pesquisados. Esses dados parecem reforçar a premissa de que o professor 

tem dificuldade na percepção de seu processo saúde-doença, como afirmam 

PENTEADO e PEREIRA (2007). 

Foi constatada, porém, nesta pesquisa, maior concordância entre as 

avaliações fonoaudiológica de qualidade vocal e otorrinolaringológica de laringe, 

com valor de Kappa intermediário (Kappa=0,46; p<0,0001), dado que vai para a 

mesma direção do estudo de OLIVEIRA (1999). NEMR et al. (2005), ao relacionar 

os resultados da avaliação perceptivo-auditiva, da análise acústica e das avaliações 

médicas de indivíduos com queixa vocal, também encontraram concordância entre a 

avaliação fonoaudiológica perceptivo-auditiva e a avaliação médica, com associação 

estaticamente significativa entre ambas.  

Em relação aos cálculos de sensibilidade e especificidade da avaliação de 

autopercepção e a avaliação da qualidade vocal, considerando como padrão ouro a 

avaliação de laringe, verificou-se que o questionário é um método mais sensível 

(75%), enquanto a avaliação da qualidade vocal é mais específica (78,1%). Assim 

como em outras áreas da saúde, o questionário tem maior sensibilidade para detectar 

possíveis sujeitos com alteração, mas é a avaliação realizada pelo profissional 

competente que pode confirmar a presença da mesma.  



 101 

O questionário utilizado nesta pesquisa (FERREIRA et al., 2007) pode, 

assim, se constituir num instrumento para um primeiro levantamento de dados. 

Sugere-se, entretanto, uma redução em sua lista de sintomas vocais e sensações na 

garganta e na voz, com maior valorização do sintoma de rouquidão e das sensações 

de cansaço e dor ao falar. Isso poderá facilitar a adesão por parte dos professores 

para o seu preenchimento, pois, da forma como se encontra, requer um tempo para 

convencê-los. 

Considerando as dificuldades encontradas para a realização da avaliação de 

laringe na própria escola, num primeiro momento, para um real diagnóstico das 

necessidades da população a ser tratada, sugere-se a combinação dos dois 

instrumentos (questionário e avaliação de qualidade vocal) na implantação de 

programas de prevenção desse agravo à saúde. 

Para a análise de distúrbio vocal, a correlação entre a avaliação de qualidade 

vocal e a de laringe somente envolveu a fonte de fonação, o que foi compatível com 

a proposta deste estudo. Porém, na prática, foi observado que vários professores 

tinham alteração em outros aspectos (articulação, ressonância, respiração, entre 

outros) além da fonte (laringe), o que evidentemente acarretou há exclusão desses 

sujeitos da avaliação do fonoaudiólogo e do otorrinolaringologista.  

Sugere-se, para trabalhos futuros, o uso de protocolos mais completos como, 

por exemplo, o roteiro Voice Profile Analysis Scheme (VPAS) de autoria do LAVER 

(2000), que considera a qualidade vocal resultado de combinações de ajustes 

complementares, de natureza fonatória (laríngea) e articulatória (supralaríngea) 

(CAMARGO et al., 2004). 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

• Dos 60 professores participantes, 63,3% (38) fizeram referência, no presente 

e no passado, ao distúrbio de voz, e a prevalência desse distúrbio foi 

confirmada pelo fonoaudiólogo por meio da avaliação de qualidade vocal em 

43,3%, enquanto o otorrinolaringologista encontrou 46,7% com alteração de 

laringe. 

 

• Não houve associação estatística significativa entre a avaliação 

autoperceptiva e a avaliação fonoaudiológica de qualidade vocal, nem entre a 

avaliação autoperceptiva e a avaliação otorrinolaringológica de laringe e, em 

ambas, a concordância entre as avaliações foi fraca. 

 

• Houve associação estatística significativa entre a avaliação fonoaudiológica 

de qualidade vocal e a avaliação otorrinolaringológica de laringe, com 

concordância intermediária entre as mesmas. 
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Anexo 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
Nome do participante:.............................................................................................         
Pesquisador Principal: Maria Fabiana Bonfim de Lima 
                  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) 

     Rua Ministro de Godoy, 969–Perdizes–São Paulo (SP)–CEP: 05015-901 
 
1. Título do estudo: “Ocorrência de distúrbio vocal em professores do ensino fundamental e médio” 
2. Propósito do estudo: Investigar a ocorrência de distúrbio vocal, em professores do ensino 

fundamental e médio, de uma escola da rede pública do município de Sorocaba-SP. 
3. Procedimentos: Serei solicitado a preencher um questionário. Participarei de uma avaliação 

fonoaudiológica, no qual esta profissional gravará minha voz nas seguintes situações: fazendo a 
leitura de um texto, emitindo as vogais /a/ (forte, fraco, agudo e grave), apresentando uma aula 
e respondendo três perguntas. Além isso, serei submetido uma avaliação otorrinolaringológica, 
por meio de exame da laringe (nasofibroscopia). Todo esse processo terá uma duração 
aproximada de 30 minutos. 

4. Riscos e desconfortos: Não existem riscos médicos ou desconfortos associados com esta 
pesquisa, embora possa experimentar alguma fadiga e/ou stress durante estes testes. 
Receberei tantas interrupções quanto desejar durante a sessão de teste. 

5. Benefícios: existem benefícios médicos diretos para mim como participante neste estudo, pois 
ao final receberei o diagnóstico dessas avaliações. Se for constatado alguma alteração vocal, 
serei encaminhado para receber atendimento específico. Além disso, os resultados deste 
estudo poderão ajudar na atuação do fonoaudiólogo e do médico otorrinolaringologista junto ao 
professor.  

6. Direitos do participante: Eu posso me retirar deste estudo a qualquer momento. 
7. Compensação financeira: Não será pago nenhum valor em dinheiro ou qualquer outro bem por 

minha participação, assim como não terei nenhum custo adicional. 
8. Confidencialidade: Os dados coletados serão mantidos em sigilo. O CD será ouvido somente 

pelo investigador principal e por três juízes, para análise da amostra. Compreendo que os 
resultados deste estudo poderão ser publicados em jornais profissionais ou apresentados em 
congressos profissionais, mantendo-se meu anonimato e preservando meus direitos. Além 
disso, consinto que as minhas gravações sejam incluídas no banco de dados do LIAAC, 
podendo ser disponibilizadas para outros pesquisadores, seguindo os mesmos preceitos éticos 
relatados. 

9. Uso da minha voz: Autorizo o uso da minha voz para avaliação vocal. Ela poderá ser utilizada 
apenas em trabalhos científicos ou apresentada em congressos profissionais, mas ela não será 
identificada pelo meu nome, apenas com o número de participante da pesquisa. 

10. Em caso de dúvida quanto ao item 8, posso entrar em contato com os responsáveis pelo banco 
de dados do LIAAC (Profª Drª Zuleica Camargo, Profª Drª Sandra Madureira  e Prof. Mário 
Fontes) no telefone: (11)3670-8333. 

11. Se tiver dúvidas posso telefonar para a fonoaudióloga Maria Fabiana Bonfim de Lima no 
número (11) 3801-9315 ou 71307132, a qualquer momento. 

Eu compreendo meus direitos como um participante de pesquisa e voluntariamente consinto em participar deste estudo. 

Compreendo sobre o que, como e porque este estudo está sendo feito. Receberei uma cópia assinada deste formulário de 

consentimento. 

 
 

        
Assinatura do participante     Data    
        
Assinatura do pesquisador 
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Anexo 3  

Carta de autorização do Secretário de Educação do município de Sorocaba - SP 

 

 

Senhor(a) 

 

 

 

Eu, Maria Fabiana Bonfim de Lima, aluna regularmente matriculada no 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUCSP, venho por meu desta solicitar a autorização para aplicar 

um questionário e duas avaliações (fonoaudiológica e otorrinolaringológica) aos 

professores da sua instituição de Ensino, com a finalidade de desenvolver minha 

dissertação de mestrado, sob a orientação da Profª Drª Léslie Piccolotto Ferreira. 

O objetivo desta pesquisa é investigar a ocorrência de distúrbio vocal, em 

professores do ensino fundamental e médio, de duas escolas da rede pública do município 

de Sorocaba - SP. 

Ressalto, que os dados coletados serão de uso exclusivo da pesquisadora, não 

sendo identificados os participantes da pesquisa. 

Espero contar com sua colaboração. 

São Paulo, ___________ 

Atenciosamente, 

_____________________________ 

 Fgª Maria Fabiana Bonfim de Lima 

                 Mestranda 

 

 

_____________________________ 

Profª Drª Léslie Piccolotto Ferreira 

                Orientadora 

 

 

Senhor (a):____________________ 



 115 

 

 
Anexo 4 - Questionário: Condição vocal do professor  

        
Adaptado de Ferreira et al. (2003) e Simões (2006) 

 
Prezado professor: O questionário abaixo tem como objetivo fazer um levantamento das condições da 
voz do professor. Por gentileza, responda todas as questões fazendo um x no local indicado ou 
completando, quando solicitado. 

I – IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

1 Código do entrevistado (não preencher):........................................... 
2 Data:              /              /  

II – IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

3 Nome: 
4 Data de nascimento:              /              / 
5 Sexo: 0. (   ) feminino  1. (   ) masculino 

Estado Civil: 
1. (   ) solteiro 3. (   ) separado, desquitado ou divorciado 

6 

2. (   ) casado ou qualquer forma de união 4. (   ) viúvo 
Escolaridade: 
1. (   ) superior completo; curso:  4. (   ) médio completo     6. (   ) fundamental completo 
2. (   ) superior em andamento; curso: 5. (   ) médio incompleto   7. (   ) fundamental incompleto 

7 

3. (   ) superior incompleto                                                                                       8. (   ) outro: 
III – SITUAÇÃO FUNCIONAL 
8 Há quanto tempo você é professor? 
9 Em quantas escolas você já trabalhou em toda sua carreira?  
10 Em quantas escolas você trabalha atualmente?  

Além da escola, trabalha em outro local?   0. (   ) não     1. (   ) sim 11 
Se sim; onde trabalha e o que faz? 

12 Há quanto tempo você atua nesta escola?  
Qual(is) atividade(s) você desempenha atualmente na escola? 
1. (   ) leciona   5. (   ) responsável pelo planejamento pedagógico 
2. (   ) faz trabalho administrativo                 6. (   ) é responsável pela biblioteca 
3. (   ) cuida do recreio/entrada                     7. (   ) outro. Qual? 

13 

4. (   ) atende público  
Quantas horas por semana você permanece com os alunos? 
1. (   ) menos de 10 horas por semana 4. (   ) de 30 a 40 horas por semana 
2. (   ) de 10 a 20 horas por semana              5. (   ) mais de 40 horas por semana 

14 

3. (   ) de 20 a 30 horas por semana                   
15 Seu ambiente de trabalho é calmo?                    0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei  

Você tem bom relacionamento com: 
1. seus colegas 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não 

sei 
2. a direção da escola 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não 

sei 

16 

3. os alunos 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não 
sei 
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4. os pais dos alunos   0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não 
sei 

17 Você tem liberdade para planejar e desenvolver as atividades? 
  0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 

18 Há supervisão constante?                                  0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
19 O ritmo de trabalho é estressante?                      0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
20 Você tem tempo para desenvolver todas suas atividades na escola? 

  0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
21 Você costuma levar trabalho para casa?           0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
22 Existe local adequado para descanso dos professores na escola?     0. (   ) não     1. (   ) sim 
23 Em caso de necessidade, você tem facilidade para se ausentar da sala? 

  0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
 Quanto ao ambiente físico da escola: 
24 A escola é ruidosa?     0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 

Se o local é ruidoso, o barulho vem: 
1. (   ) do pátio da escola 4. (   ) de obras na escola 7. (   ) de aparelho de som / TV 
2. (   ) da própria sala 5. (   ) da rua 8. (   ) outros:  

25 

3. (   ) de outras salas 6. (   ) da voz das pessoas  
26 O ruído observado é forte?   0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
27 O ruído observado é desagradável?   0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 

A acústica da sala é satisfatória?  0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 28 
A sala tem eco? 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
Há poeira no local?         0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 29 
Se sim, de que tipo?  
Há fumaça no local?        0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 30 
Se sim, de que tipo?  

31 Há umidade no local?        0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
A temperatura da escola é agradável?    0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
Por que? 

32 

 
33 O tamanho da sala é adequado ao número de alunos?       0. (   ) não     1. (   ) sim 
34 Há espaço suficiente para sua movimentação?                    0. (   ) não     1. (   ) sim 
35 Os móveis (lousa, mesa) são adequados à sua estatura?    0. (   ) não     1. (   ) sim 
36 Você realiza esforço físico intenso?        0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
37 Você carrega peso com freqüência?       0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
38 O local tem iluminação adequada?          0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
39 A limpeza da escola é satisfatória?        0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
40 Há condição de higiene adequada nos 

banheiros? 
 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 

Os produtos utilizados na limpeza da 
escola lhe causam irritação? 

0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 

Se sim, descreva que tipo de irritação: 

41 

 
42 Há comprometimento de todos os  

funcionários com a manutenção  
e organização da escola? 

 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 

43 Há material adequado para a execução 
do seu trabalho ?       

 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 

44 Há material suficiente?        0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
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45 Você tem satisfação no desempenho 
 da sua função na escola? 

 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 

Você considera seu trabalho: 
1. monótono  0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 

46 

2. repetitivo 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
47 O estresse está presente no seu trabalho?   0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 

Assinale quais das situações de violência relacionadas abaixo já ocorreram na escola e com que freqüência: 
1.  depredações   0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
2.  roubo de objetos pessoais 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
3.  roubo de material da escola  0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
4.  ameaça ao professor  0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
5.  intervenção da polícia 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
6.  manifestação de racismo  0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
7.  indisciplina em sala de aula  0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
8.  brigas 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
9.  agressões  0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
10. tiros  0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
11. insultos 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
12. violência à porta da escola  0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
13. violência contra os funcionários  0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
14. problemas com drogas  0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 

48 

15. pichações 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
49 Você acha que os fatores do ambiente 

de trabalho interferem na sua vida 
pessoal ou em sua saúde? 

0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 

Quanto tempo, em média, você leva (independentemente do transporte): 
1. de casa para o trabalho? 
2. do trabalho para casa? 

50 

3. de um trabalho para outro (caso trabalhe em mais de um lugar)? 
IV – ASPECTOS GERAIS DE SAÚDE 

Em relação ao seu estado geral de saúde, você costuma ter: 
1. problemas digestivos 
    1.1. azia 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    1.2. refluxo 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    1.3. gastrite 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    1.4. outro: 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
2. problemas hormonais 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    Se sim, qual/quais? 
3. problemas na coluna 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
   Se sim, qual/quais? 
4. problemas dentários 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
   Se sim, qual/quais? 
5. problemas circulatórios 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    Se sim, qual/quais? 
6. problemas emocionais 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
   Se sim, qual/quais? 
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   Se sim, faz tratamento?    0. (   ) não     1. (   ) sim, psiquiátrico     2. (   ) sim, psicoterápico     3. (  ) outro 
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7. problemas respiratórios 
    7.1. rinite 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    7.2. sinusite 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    7.3. amigdalite 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    7.4. faringite 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    7.5. laringite 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    7.6. bronquite 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    7.7. asma 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    7.8. resfriados 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    7.9. outros 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    Se sim, qual/quais?  
 

8. problemas de audição 
    8.1. dificuldade para ouvir 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    8.2. dor de ouvido 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    8.3. incômodo a sons ou ruídos 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    8.4. zumbido 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    8.5. tonturas/vertigens 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
9. outros problemas de saúde 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    Se sim, qual/quais? 
 
Você apresenta problema na fala?           0. (   ) não     1. (   ) sim 
 Se sim, que problema é esse? 
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Quanto à sua menstruação 
1. você tem tensão pré-menstrual 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
2. o ciclo é regular 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
3. você está na menopausa      0. (   ) não    1. (   )  sim    2. (   ) não menstruo por outras razões 
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4. você faz reposição hormonal      0. (  ) não   1. (   ) sim 
Você toma medicamentos?     0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
Se assinalou sempre na questão anterior, informe quais são e para que servem os medicamentos que toma?  
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V - HÁBITOS 

Você fuma?      0. (   ) não     1. (   ) sim 
Se sim, 
1. Quantos cigarros consome por dia, em média? 
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2. Há quanto tempo tem este hábito?  
Você já fumou?      0. (   ) não     1. (   ) sim 
Se sim, 
1 Fumava quantos cigarros por dia? 
2 Há quanto tempo parou? 
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Você consome bebida alcoólica? 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
Se sim,  

57 

1. Que tipo de bebida? 
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2. Quanto consome, em média, por semana?  
Você costuma beber água durante o dia?      0. (   ) não     1. (   ) sim 
1. Além de água, você costuma beber outros líquidos (café, chá, suco, refrigerantes, etc.) durante o dia? 

 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
2. Quantos copos ingere, em média, de água ou outros líquidos por dia? 
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3. Você costuma beber água/líquidos gelados? 
0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 

Quanto aos seus hábitos alimentares: 
1. Quantas refeições você faz por dia? 
2. Você costuma se alimentar em horários regulares? 

0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
3. Você evita algum tipo de alimento?  0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
   Se sim, qual (is) dos alimentos relacionados abaixo você costuma evitar? 
    3.1.(  ) alimentos duros (por exemplo, carne, cenoura 
crua) 

3.3. (  ) alimentos condimentados (muito temperados) 

    3.2.(  ) alimentos gordurosos 3.4. (  ) alimentos derivados do leite 
    3.5.(  ) outros, qual/is? 
 
4. Ao abrir a boca ou mastigar, você nota: 
    4.1. estalos 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    4.2. sensação de areia 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
   4.3. desvio de queixo 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
   4.4. dificuldade para abrir a boca ou 
         morder o alimento 

0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
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5. Quanto tempo antes de dormir você faz sua última refeição? 
1. (   ) até 30 minutos   2. (   ) entre 31 e 60 minutos  3. (   ) mais de uma hora 

Quanto ao seu sono: 
1. Quantas horas, em média, você dorme à noite?  
2. Você costuma acordar durante a 
noite?      

0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
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3. Você acorda descansado?          0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
Em relação às atividades de lazer, assinale a freqüência com que costuma freqüentar os locais abaixo: 
1. clube 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
2. casa de amigos 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
3. shopping center 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
4. igreja 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
5. parques 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
6. cinema ou teatro 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
7. barzinhos 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
8. locais para dançar 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
9. academia de ginástica 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
10. praia / sítio 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
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11. outros 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
VI – ASPECTOS VOCAIS 
62 Você tem ou já teve alteração na sua voz?             0. (   ) não     1. (   ) sim, tive    2. (   ) sim, tenho 
63 Se você tem alteração na voz, há quanto tempo esta alteração está presente? 

1. (   ) 0 a 5 meses   2. (   ) 6 meses a 11 meses   3. (   ) 1 a 2 anos   4. (   ) 3 a 4 anos   5. (   ) mais de 4 anos 
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Se você teve/tem alteração de voz, em sua opinião, o que a causou: 

1. (   ) uso intensivo da voz  6. (   ) exposição ao frio 

2. (   ) infecção respiratória  7. (   ) exposição ao barulho 

3. (   ) alergia  8. (   ) não houve causa aparente 
4. (   ) estresse  9. (   ) não sei 

10. (   ) outros, qual/quais? 
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5. (   ) gripe constante                                       
 

Se você tem/teve alteração de voz, realizou/realiza tratamento especializado para este problema? 
0. (   ) não         1. (   ) sim, já realizei       2. (   ) sim, realizo 

Se sim, que tipo(s) de tratamento(s) realizou? 
1. (   ) terapia fonoaudiológica 3. (   ) cirurgia 
2. (   ) uso de medicamentos.  4. (   ) outros. Quais? 

 2.1. Se sim, qual/quais?  
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66 Se você teve/tem alteração de voz, o início do problema foi:              1. (   ) brusco 2. (   ) progressivo 3. (   ) vai e 

volta 
67 Se você teve/tem alteração de voz, esta tem:                             1. (   ) se mantido igual  2. (   ) melhorado 3. (   ) 

piorado 
68 Se você teve/tem alteração de voz, como a definiria? 

1. (   ) alteração discreta 2. (   ) alteração moderada  3. (   ) alteração severa 4. (   ) não sei 
Sua voz ao longo do dia costuma estar: 
1. (   ) rouca pela manhã e vai melhorando       4. (   ) rouca de manhã, vai melhorando e à noite volta a piorar 
2. (   ) melhor de manhã e vai piorando            5. (   ) a noite a voz não sai 
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3. (   ) de manhã a voz não sai                                                                         
Como as pessoas reagem quando escutam você falando? 
1. (   ) referem alteração de voz 
constante 

5. (   ) confundem sua idade 

2. (   ) se espantam com sua voz 6. (   ) perguntam qual é o problema 
3. (   ) não entendem o que você diz 7. (   ) nenhuma reação 

70 

4. (   ) confundem seu sexo          8. (   ) outros. Quais? 
 

Quais sintomas vocais você tem atualmente? 
1. rouquidão 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
2. perda da voz 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
3. falha na voz 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
4. falta de ar 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
5. voz fina 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
6. voz grossa 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
7. voz variando grossa / fina 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
8. voz fraca 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
9. outros 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    Quais? 
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Quais sensações relacionadas à garganta e à voz você tem atualmente? 
 1. picada na garganta 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
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 2. areia na garganta 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
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 3. bola na garganta 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
 4. pigarro 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
 5. tosse seca 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
 6. tosse com catarro 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
 7. dor ao falar 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
 8. dor ao engolir 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
 9. dificuldade para engolir 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
10. ardor na garganta 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
11. secreção / catarro na garganta 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
12. garganta seca 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
13. cansaço ao falar 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
14. esforço ao falar 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
15. outros 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
    Quais? 
Já faltou ao trabalho devido alterações na voz? 0. (   ) não     1. (   ) sim; quantas vezes? 73 
quantos dias, em média, ficou afastado? 
Você está satisfeito com sua voz?      0. (   ) não     1. (   ) sim 74 
Se não está satisfeito com sua voz, o que mudaria? 
 

75 Você já recebeu alguma orientação sobre cuidados com a voz?     0. (   ) não     1. (   ) sim 
76 O que você costuma fazer quando sua voz está alterada? 

 
Quanto aos seus hábitos vocais no trabalho, você costuma: 
1. poupar a voz quando não está com os 
alunos 

0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 

2. gritar 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
3. falar muito 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
4. falar em lugar aberto 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
5. falar realizando atividades físicas 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
6. falar carregando peso 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
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7. beber água durante uso da voz 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
Fora do trabalho, você realiza outras atividades que exigem o uso da voz?  
1. cantar em coral 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
2. cantar profissionalmente 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
3. cantar em igreja 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
4. fazer leituras públicas 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
5. participar de debates 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
6. cuidar de alunos 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
7. trabalhar com vendas 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
8. fazer gravações 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
9. dar aulas particulares 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
10. falar ao telefone 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
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11.outros 0. (   ) nunca   1. (   ) raramente   2. (   ) às vezes  3. (   ) sempre   4. (   ) não sei 
Existem casos de alteração de voz na sua família?     0. (   ) não     1. (   ) sim 
1.Se sim, quem? 
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2.Se sim, qual o problema? 
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3 Se sim, passou por cirurgia?                 0. (   ) não     1. (   ) sim 

 
Gostaria de acrescentar algum comentário?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agradecemos sua colaboração! 
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Anexo 5  

 

Protocolo para análise perceptivo-auditiva da voz 

Escala GIRBAS 

 
Utilizar para cada um dos parâmetros, a escala: 

0 = normal ou ausente; 

1= alteração discreta; 

2= alteração moderada; 

3= alteração severa 

 

Parâmetros 
 

Professores 
 

 Grau de 

Alteração 

vocal 

Instabilidade Rugosidade Soprosidade Astenia Tensão 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       
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Anexo 6 - Protocolo de avaliação de imagens laringoscópicas 
 

 

Número do caso:..............    

Nome:....................................................................................................   Idade:   ...........  

 

 
1) Quanto a fenda:   Ausência de Fenda  (    )               Presença de Fenda   (    ) 

Tipo de fenda:    FP - I   (    )     FTMP   (    )        FP  (    )        FI   (    ) 

FA   (    )       FTAP   (    )       FFA   (    )          FFAP   (    )  

Obs.:   

..................................................................................................................................................

.................. 

(Peso 2)                     Nota: (.........) x 2 =.......... 

Obs.: Considerar coaptação glótica foi considerada a partir da observação da nasoendoscopia 

flexível. 

 

2) Quanto a constrição supra-glótica: (vale a nota maior) 
a) constrição medial: não (    )      sim(    )    -    leve (    )    moderada (    )    severa (    ) 

b) constrição antero-posterior:    não (    )    sim (    ) -    leve (    )    moderada (    )    severa (    ) 

Obs.:  
..................................................................................................................................................

.................. 

(Peso 1)                    Nota: (.........) x 1 = .......... 

 

3) Quanto a presença de lesão de massa em PPVV:    Não (    )    Sim (    ) 

nódulos (    )    pólipo (    )    Edema de Reinke (    )    espessamento (    )    edema (    )    (    ) 

cisto   

Obs.:   

..................................................................................................................................................

.................. 

(Peso 2)                   Nota: (.........) x 2 = ........... 

 

4) Presença de sinais de RGE: ausentes (    )    presentes (    )    (L)   (M)   (A) 

Hiperemia de região aritenóidea  (    )   Três pontos (    )   Espessamento posterior (    ) 

Reflexo Nauseoso (    )    Convexidade do espaço interaritenóideo (    ) 

Obs.:  
..................................................................................................................................................

.................. 

(Peso 2)                   Nota: (........) x 2 = ........... 

 

5) Presença de sinais alérgicos em mucosa: 
Ausentes (    )     presentes (    )    (L)   (M)   (S) 

Palidez de mucosa: nasal (    )   faríngea (    ) 

Obs.: 
..................................................................................................................................................

................... 

(Peso 1)                  Nota: (........) x 1 = ............ 

 

 


